Verslag bestuursvergadering vv VAKO d.d. 8 november 2017
Plaats van handeling: Kantine VAKO. Tijdstip: 20:30 uur.
Aanwezig: Koos Koops (voorzitter) (KK), Willem Heeling (senioren) (WH), (JJ), Willem Dekker
(sponsoring) (WD), Rene Doorten (financiën) (RD), Stef Drenth (jeugd) (SD) en Bas Baalmans
(secretaris) (BB).
Afwezig mk: Jan Jansen (OMA)
Algemene zaken:
a) Nieuwbouw: KK meldt dat de afrekening met de gemeente over meerwerk heeft plaats
gevonden. De bijdrage voor VAKO is uiteindelijk uitgekomen op ongeveer 10.000 euro.
Inbraakinstallatie en tegelwerk keuken zijn de grootste meerwerkposten.
b) Akoestiek kantine: Er zijn veel klachten over het geluid in de kantine. Met name op de
zondagmiddagen en de kaartavonden. WH neemt contact op met Peutz, SD met Riemersma en
WD met Olthof. Deze week de acties uitvoeren om zsm dit euvel weg te werken. De naden van
de vloer van kantine zijn ook niet goed en worden nader bekeken door leverancier.
c) Foto’s bestuurskamer: het bestuur is akkoord dat BB samen met Mathilde Luchies een selectie
maakt uit de aangereikte foto’s, waarna deze op doek worden gedrukt.
d) Status nieuwe veldverlichting: het bestuur is van mening dat de aanleg van de LED-verlichting
het liefst in de tweede week van januari plaatsvindt. Dan geeft het minder overlast voor
trainingen. De meterkast bij het oude gebouw kan dan ook worden gesloopt. Na het DFG
toernooi kan dan de drainage op het resterende deel van het trainingsveld aangelegd worden.
e) Status sloop oude kantine: zie boven ivm status veld verlichting. Het zou wel goed zijn als JJ
nog een laatste check doet in de oude kantine ivm overgebleven spullen.
f) Status bestrating B-veld en sloop dug-outs B-veld: dit zal gelijk plaats gaan vinden met de
sloop van de kantine. De tegels van de oude kantine gaan dan naar het pad langs het B-veld. Ook
moet dan de bekabeling (2x) naar het scorebord gelegd worden tbv geluidspeakers op het
scorebord.
g) Kassahokje: de verbouw van het hok gaat onder regie van Jan Koops gebeuren. Dit zal
waarschijnlijk ergens in de winter worden ivm alle overige werkzaamheden die nog moeten
plaatsvinden.
h) IJstaartenactie: IJsmeester Henk Vissia krijgt moeizaam een aantal wijken bemand.
Vrijwilligerscoördinator Olga Klompstra zou hierin ondersteuning kunnen bieden. KK is
portefeuillehouder richting Henk V.
Financiële zaken:

a) Investeringen mee- en tegenvallers: RD licht toe. De energie is een lelijke tegenvaller.
Nagekomen rekening richting 6000 euro. Een meevaller was de afrekening meerwerk met de
gemeente, zoals hierboven gesteld.
b) Kantine-omzet: de maand oktober is positief verlopen, cumulatief lopen we nog wel wat
achter. De vrijwilligersvergoedingen zijn nu al relatief hoog en het bestuur concludeert dat deze
koers niet langer de gewenste is. RD en KK gaan hier over in gesprek met Egbert Liekstra om te
komen tot een vrijwilligerspoule van kantinepersoneel. Actie KK en RD
Sponsoring en communicatie:
Verslag sponsorcommissie: Zondagmorgen 3 december is de eerste activiteit van de nieuwe
VAKO- businessclub: een mountainbiketocht rond Vries. Mooi initiatief dat hopelijk goed
aanslaat! Daarnaast zal WD de werkwijze businessclub communiceren. Actie WD.
Voorstel fruit: De jeugdcommissie vindt dat fruit niet uit eigen zak (van de ouders) betaald moet
worden en meent dat VAKO het fruit ook aan de tegenstanders aanbiedt. Voorstel is met E en Fteams te beginnen (ongeveer 60 kinderen). SD stemt af met WD voor vervolg. Actie SD
Seniorenzaken:
Verslag senioren: maandagavond hebben de leiders bij elkaar gezeten met WH. Op de zaterdag
blijft het moeizaam om twee teams de wei in te krijgen. A’s aan laten schuiven is wel heel
wenselijk, maar dat gaat moeizaam zoals afgelopen zaterdag bleek. Zondag 4 kampt soms met
‘twee kampen vanuit het voormalige vierde en vijfde’. Contractverlenging van hoofdtrainer
Marcel Poll kan worden opgepakt. Signalen zijn positief. Actie WH.
7x7 45+ verloopt goed, getuige laatste toernooi-avond bij VAKO: 11 spelers. VAKO heeft de
potentie met twee teams te kunnen spelen. Daarom ook potentiele 45+-spelers in kaart brengen.
Actie WH.
Jeugd:
a) JC-verslag: SD heeft gesprek met topscheidsrechter/grensrechter Niek Stuifzand, woonachtig
in Vries gehad. Hij wil graag de scheidsrechtercommissie bij VAKO nieuw leven inblazen. Een
rol als scheidsrechtercoördinator lijkt een goede optie. Mooi om te horen en wordt vervolgd!
b) Ledenwerving: actie ligt nog bij SD om eerste document bij te werken. Weyanda Hoving en
Karel Lukkien zijn benaderd voor commissie en staan hiervoor open, zo meldt WH. Actie SD
c) SVT-samenwerking A’s: SD neemt zsm contact op met Henk Westerhof. Actie SD
Onderhoud en materiaal:
a) Status hoofdveld VAKO-speelschade: ook vervolggesprek met Geert Koops. En kijken of MO
ploeg kan prikken en rollen etc. Ook vervolggesprek met Geert Koops en JJ. Actie KK.
b) Status kooimaaier: Tweedehands kost 500 euro voor achter trekker. Is nog geen dekking voor.
c) Kipper-aanhangwagen: Zal zo’n 750 tot 1000 euro gaan kosten. Idem geen dekking en in
hoeverre noodzakelijk?
Ledenzaken:

-

Martijn de Groot (VAKO 2 zat.): hand gebroken
Martin Darneviel (jeugdtrainer/speler): geblesseerd

Overige / WVTTK:
-

Bestuur is akkoord mbt inkopen bier ism Actief (KK);
(On)mogelijkheden mbt banken bij C en D veld onderzoeken (SD);
Status ING contract (KK);
(On)mogelijkheden Leemdobben zonne-energie (KK)
Vlaggen op de zaterdag binnenhalen (SD)
Deurdrangers op de deuren (KK);
Kleding kantinepersoneel (KK);
SKID wil graag lift voor naar boven (KK)

Sluiting: voorzitter KK sluit de vergadering om 23:00.

