Verslag bestuursvergadering vv VAKO d.d. 20 december 2017
Plaats van handeling: Kantine VAKO. Tijdstip: 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:
1 Opening: De voorzitter opent de vergadering.
2 Toevoegen / wijzigen agenda punten: geen.
3 Goedkeuring vorige notulen: de notulen van de vergadering van oktober en het verslag van de
ALV worden goedgekeurd.
4 Ingekomen en uitgaande stukken: nvt.
5 Algemene zaken:
a) Beleid glas plastic en uitvoering etc: nav gesprek met Egbert Liekstra met KK en RD. Het
beleid is duidelijk: geen glaswerk buiten. Handhaving is soms lastig en EL hoopt ook dat bestuur
hier waar mogelijk bij kan springen. Barpersoneel wordt nogmaals geïnstrueerd.
b) Gastdames en BvD, tekort en instructies: Gastdames en/of BvD met name op zaterdag zijn met
regelmatig niet aanwezig. Soms zijn taken onduidelijk. De instructies dienen opgeschreven te
worden en vervolgens te plastificeren. Actie SD en JJ
In het verlengde hiervan: onduidelijkheid over prijzen programmaboekjes. Na SVZ was er
besloten terug te gaan naar de werkwijze van vorig jaar. Het verzoek van WD dit niet zo maar te
doen is begrijpelijk. Tevens een verzoek van WD om de werkwijze aan te houden die dit jaar
afgesproken is. Het bestuur laat besluit en uitvoering bij portefeuillehouder WD. Actie voor WD.
c) Rookverbod nav klachten SKID: begrijpelijke klacht. Rookverbod bij ingangen clubgebouw
blijkt moeilijk te handhaven. Het bestuur besluit tot wederom een publicatie op de website om
verbod nogmaals onder de aandacht te brengen. Actie WD
d) Status vernieuwing veldverlichting: het weekend van 8, 9 en 10 januari vindt plaatsing plaats,
aansluiting zal geschieden op 15 januari. Offerte volgt nog voor kabels ivm eventuele optie om
vanuit accommodatie verlichting hoofdveld aan te kunnen zetten. Het bestuur is van mening dat
dit valt onder nice to have en dus niet gebeurt, aangezien financiële dekking ontbreekt.
e) Status sloop oude kantine: vanaf februari lijkt vooralsnog de planning.
f) Status bestrating pad langs jeugdvelden (B-veld) en sloop dug-outs: gerelateerd aan sloop oude
kantine. Voor de sloop kunnen namelijk tegels bij oude kleedkamers/kantine gebruikt worden
voor de bestrating langs het B-veld.

g) Kassahokje: wordt zoals besproken in SAS-vergadering met minimale kosten gebouwd. Wel
met stenen die nog over zijn van nieuwbouw voor het aanzicht. De realisatie duurt iets langer dan
gedacht, zal rond april plaatsvinden.
h) Beheer bestuurskamer en schoonmaak: vuile afwas, voorraden niet aangevuld etc. Wordt
opgenomen in de instructies voor BvD, tevens zal dienstdoende BvD afwas naar keuken moeten
brengen en tafel etc netjes achterlaten. Schoonmaken gebeurt door EL.
i) Wedstrijden en nieuwjaarsreceptie: zal door WH ingevuld worden. Actie WH. Invulling
geschiedt overigens op dezelfde wijze als vorig jaar.
j) Akoestiek: zit na maatregelen aan plafond binnen de normen. Er wordt nog gekeken naar evt.
gordijnen zodat het geheel afgerond kan worden.
k) Opvolging ledenwerving: Er zijn twee gegadigden voor commissie ledenwerving. Met name
het ledenbehoud vindt het bestuur belangrijk. SD en BB doen vervolg en plannen sessie met
beoogde commissieleden. Actie SD en BB
l) Status DFG Cup: RD en BB lichten toe dat vooralsnog geen bijdrage gevraagd wordt mbt
deelname en ook geen verhoging van de bierprijs. De insteek voor nu is dat we hopen met meer
sponsoren meer inkomsten te genereren. Rik Klamer gaat hier mee aan de slag. Inzicht/overzicht
van aantal horecavrijwilligers is gewenst, zodat VAKO daarmee EL kan ontlasten. BB en RD
nemen het mee naar EL.
m) Alcoholbeleid: SD licht het voorstel toe dat opgetuigd is vanuit de jeugdcommissie (JC). JC
werkt het verder uit voor afronding. Het bestuur is van mening dat het goed is zo’n reglement te
hebben. Geeft duidelijkheid hoe VAKO hierin staat. Wel goed kijken wat te handhaven is. Actie
SD
n) Platform Burgerparticipatie: was prima gesprek. Het bestuur is benieuwd naar het vervolg.
Vraagt vooralsnog geen actie vanuit VAKO.
o) Bezorging kerststollen: as zaterdag. BB maakt indelingen en zet deze op de mail waarna
bezorgingen plaats kunnen vinden. BB actie mbt indeling bezorgen kerststollen.
6 Financiële zaken:
a) Kantine resultaat en cijfers algemeen: RD licht de financiële cijfers toe. JJ gaat achter
afronding sponsorloop aan. Actie JJ
7 Sponsoring en communicatie:
a) Verslag sponsorcommissie: geen nieuwe vergadering geweest.
b) Evaluatie mountainbike tocht businessclub: het bestuur geeft de complimenten aan
sponsorcommissie voor de organisatie van de tocht. Het was succes dat opvolging verdient.

8 Seniorenzaken:
a) Verslag senioren: nvt
1. b) Hoofdtrainer Marcel Poll: het eerste gesprek met Poll heeft aantal weken geleden met
WH en KK plaatsgevonden. Toen was trainer nog gematigd positief en leken VAKO en
Poll aan te koersen op contractverlenging. Echter gaandeweg keerde het proces en heeft
Marcel aangegeven zijn contract niet te verlengen.
Het bestuur is teleurgesteld in het proces en de uitkomst. Een aantal zaken wordt
afgesproken. WH initieert gesprek met de selectie om de verwachtingen mbt dit seizoen
en komende seizoen(en) af te stemmen. Ook een vervolggesprek met trainer Poll onze
feedback terug te geven. WD zal persbericht maken en WH zal aan de slag gaan met
opvolgers waarvan al x aantal namen opgegooid zijn. WH zal deze benaderen.
c) HA zaaltoernooi: loopt.
d) Wel en wee seniorenvoetbal: er is een negatieve teneur in en bij veel elftallen. Elke zaterdag
en zondag is het een karwei om alle teams de wei in te krijgen. Het bestuur maakt zich grote
zorgen hierover en denk na hoe dit tij te keren.
e) Assistent-trainer zondag: zoektocht naar opvolger loopt, maar nog geen concrete successen te
melden.
f) Trainer Vrouwen: WH heeft gesprek over evt invulling. Daarna vervolgacties bepalen.
9 Jeugd:
a) JC-verslag: SD licht toe. D2 en C3 spelen motivatieproblemen. Week in week uit grote
nederlagen voor deze teams en aandacht helpt zeker daarin. Kledingfonds: de administratie blijkt
niet helemaal op orde, waardoor sommige schade niet meer te achterhalen is. Een verlies dat
VAKO zal moeten nemen.
b) Vacature TJC: Mike Baalmans stopt. Eerste insteek is om deze rol in te vullen met 1 van de
huidige trainers. Wordt vervolgd.
c) SVT-samenwerking A’s: SVT reageerde positief op aanbod van VAKO om in gesprek te gaan.
Komt vervolg, een ontwikkeling die het bestuur toejuicht. Actie SD
10 Onderhoud en materiaal:
a) Financiering scorebord: lijkt rond met name sponsoring.
b) Groundsmen: loopt. Na de winterstop zal Geert Koops meer tijd hebben voor invulling. Ook
zal JJ contact gaan leggen met Geert.
c) Status velden: JJ neemt contact op met Geert Koops mbt speelschade, mn C-veld. Actie JJ

d) Instructie AED: kan voor 30 euro pp. Het zou goed zijn om 12 personen deze instructie te
geven. Akkoord van het bestuur hierop om dit invulling te geven. Actie JJ
e) Status banken: nog geen actie op geweest. JJ zal met MO ploeg gaan inventariseren..
f) Vernieling dug-outs: JJ zal met MO ploeg kijken wat er gerepareerd kan worden.
g) Maaier: vooralsnog op pm gezet ivm geen budget.

11 Ledenzaken:
-

Sieger Hofstee

12 Actielijst: zie bijlage.
13 Overige / WVTTK:
-

BB: F/Mini’s waarom geen sinterklaas feest.
BB: verzoek tot aanschaf nieuwe roodgele netten voor hoofdveld

14 Sluiting: voorzitter KK sluit de vergadering om 23:45.

