Verslag bestuursvergadering vv VAKO d.d. 11 oktober 2017
Plaats van handeling: Bestuurskamer VAKO, aanvang: 20:00 uur.
Aanwezig: Koos Koops (voorzitter) (KK), Willem Heeling (senioren) (WH), (JJ), Willem Dekker
(sponsoring) (WD), Rene Doorten (financiën) (RD), Stef Drenth (jeugd) (SD), Jan Jansen (OMA)
en Bas Baalmans (secretaris) (BB).
Afwezig mk: geen
Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet de jeugdcommissieleden Arjan Luchies,
Edmond Varwijk, Erik Jan de Vries van harte welkom om te praten over ledenwerving/behoud
(zie onder Jeugdcommissie d.).
Algemene zaken:
a) Nieuwbouw: Afhandeling financiën bij de gemeente lijkt vooralsnog buiten VAKO om te
gaan. Sloop van het oude gebouw: er is nog meer asbest geconstateerd. Gemeente vraagt VAKO
het gebouw in delen te slopen. Voorlopig tot aan de fundering. Over tijdstip aanleg nieuwe ledverlichting trainingsveld is nog steeds niets bekend.
b) Evaluatie Algemene Ledenvergadering: lage opkomst, zo constateert het bestuur. Contributie
verhoging discussie was een interessant stuk. Het is een optie om de ledenvergadering te
combineren met een bezoek aan een van onze sponsors.
c) Aanschaf laptop: bestuur is akkoord voor aanschaf laptop ivm niet te repareren oude laptop.
Actie BB.
d) Status beamer/monitor: Beamer werkt niet goed. WD bekijkt (sponsor)mogelijkheden voor
aanschaf tv scherm in de bestuurskamer.
e) Datum nieuwjaarsreceptie: zondag 7 januari 2018. Er lag ook verzoek voor zaterdag 6 januari
maar dit acht het bestuur voor dit jaar niet wijs ivm 2e ronde Leekster Voetbal Gala op deze dag.
f) Datum DFG Cup 2018: DFG commissie heeft het verzoek om op 2 januari DFG Cup plaats te
laten vinden. Het bestuur vindt dit geen probleem, zodat vulling van de DFG Commissie geborgd
is. BB koppelt terug.
g) Vergaderdata 2017: data SAS en Bestuursvergaderingen zijn akkoord en kunnen worden
gepubliceerd.
h) Terugkoppeling vergadering SAS: verslag geplaatst. Meest relevante aspect is opmerking van
Eelco dat er behoefte is aan AED instructie voor oa BvD etc etc. Actie voor JJ
Financiële zaken:

a) Stand van zaken commissie kantineactiviteiten: RD licht toe, mooi dat deze club er zo fanatiek
mee aan de slag gaat. Eerste activiteit is dropping op 11 november. Verder ter informatie.
c) Debiteuren RD: ter info: gaat goed met het wegwerken van de achterstanden.
Sponsoring en communicatie:
a) Verslag sponsorcommissie: korte toelichting van WD op verslag commissie.
b) Contact Kornoeljehof: contacten lopen om bewoners wedstrijd VAKO1 te laten bijwonen.
Wordt vervolgd.
c) Fruit in de rust jeugdwedstrijden: WD bespreekt met JC hoe vervolg met fruit kunnen gaan
invullen. Emte heeft fruit sponsorloop geschonken. Er is aantal initiatieven voor het vervolg. JC
wordt gevraagd naar scenario wat vervolg kan zijn. Actie voor SD/WD
Seniorenzaken:
a) Verslag senioren: nvt.
b) Gedrag Muntendam afgelopen zondag: het gedrag van bestuur, staf en supporters van
Muntendam afgelopen zondag was stuitend zo werd op meerdere plekken (h)erkend. Het bestuur
besluit na discussie om geen brief naar Muntendam te sturen hieromtrent.
Jeugd(commissie):
a) JC verslag: is nog verslag van vorige keer, geen bijzonderheden.
b) Status spelregelbewijs: meest urgente gevallen zijn weggewerkt. De nieuwe lichting speler die
bewijs moeten halen volgt al. SD gaat nadenken over een avond om een ieder lid hier door heen
te loodsen. Actie SD
c) Samenwerking VAKO – SVT. A en B junioren: het bestuur wil hier graag per direct mee aan
de slag om behoefte te inventariseren. Met SVT zullen de eerste contacten hierover gelegd
worden. Actie SD
d) Ledenwerving: bespreking met de jeugdcommissie: praatstuk van de JC wordt doorgenomen
en links en rechts aangevuld en toegelicht. SD zal opmerkingen toevoegen, daarna nog rond voor
aanvullingen. BB en SD stellen daarna een basisdocument opstellen waar een nieuw commissie
mee aan de slag kan. Aantal namen voor deze commissie wordt genoemd. Zij kunnen tzt
benaderd kunnen worden. Actie BB en SD
Onderhoud en materiaal:
a) Status sleutelplan nieuwbouw: JJ gaat navragen bij Jos Rona. Actie JJ
b) Evt aanschaf robotmaaier: nav vele klachten over hoge gras op hoofdveld wordt deze discussie
geopend. Voor voetbalvelden geschikte robotmaaier blijkt erg duur. Het bestuur vindt een
korfmaaier achter de trekker van MO-groep een passender invulling. JJ gaat kijken naar de
(on)mogelijkheden. Actie JJ.

c) Aanschaf kalkkar: Kalkkar is stuk. Het bestuur is akkoord met aanschaf nieuwe kalkkar (voor
natte kalk). Actie JJ
Ledenzaken:
- Henk Polling
- Egge Klinkhamer in ziekenhuis
- Thom van Wijk is geopereerd aan oor.
Actielijst: punten doorgenomen: Onder meer offerte voor scorebord jeugdveld aangevraagd. Deel
kosten wordt gesponsord.
Overige / WVTTK: geen
Sluiting: voorzitter KK sluit de vergadering.

