Verslag bestuursvergadering vv VAKO d.d. 10 januari 2018
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:
Opening: De voorzitter opent de vergadering.
Toevoegen / wijzigen agenda punten: Kerststollen en LVGala.
Goedkeuring vorige notulen: de notulen van de vergadering van december worden
goedgekeurd.
Algemene zaken:
a) Nav gesprek Barend Lukkien over zonnepanelen en zonnecollectoren De Leemdobben.
Barend Lukkien heeft toegelicht hoe VAKO (en Stichting SAS) kan aanhaken bij de plannen van
De Leemdobben. Op dak nieuwe kleedkamers kunnen zonnepanelen worden aangelegd. Vraagt
een investering (naar schatting 50.000 euro) die in 7 a 8 jaar terugverdiend kan worden.
Subsidieaanvraag is gedaan. Ook heeft Barend plannen toegelicht om via zonnecollectoren van
De Leemdobben de douches en het VAKO-gebouw te verwarmen. Dat zou aanzienlijk schelen in
de stookkosten. Overall: het valt en staat met toekenning van de subsidie.
b) Evaluatie nieuwjaarsreceptie: 140 personen zonder wedstrijden is prima. Voor
nieuwjaarswedstrijd voor zaterdag was weinig animo. Oud-VAKO 4 tegen dames was wel
gelukt. Het bestuur vond het jammer dat de wedstrijden afgelast waren. maar wel begrijpelijk
gezien de toestand van de velden.
c) Update nieuwe verlichting en sloop oudbouw etc: alles staat teruggekoppeld in de mail vanuit
de nieuwbouwcommissie. Het ligt op schema. Idealiter is alles op 1 februari gereed.
d) Kerststollen vrijwilligers: het is wederom een kostbare exercitie geworden met zo’n 1.500
euro. De vraag is of het gewenst is dat elke vrijwilliger een kerststol ontvangt. Aan de andere
kant werd de stol wederom gewaardeerd. Het bestuur besluit om meerdere stollen (of kerstkrans)
per huishouden af te schaffen, maar ook voor 2018 acht het bestuur een persoonlijke waardering
wel op zijn plaats.
Financiële zaken:
RD licht toe: slecht nieuws want Heineken heeft de prijs iets verhoogd.
Sponsoring en communicatie: Sponsorcommissie vergadert 17 januari weer.
Seniorenzaken: a) Verslag senioren: nvt

b) Status trainers zondag en dames: WH licht toe. Trainer dames: as dinsdag is gesprek
kandidaat. Daar even op wachten mbt evt vervolgacties.
Trainer zondag: inmiddels 2 gesprekken gevoerd met 2 kandidaten. Optie 1 is geen optie meer
ivm financiële wensen van deze trainer.
Optie 2 was vandaag een gesprek mee. Wordt door WH iets minder geschikt geacht.
Er volgen verder nog 2 gesprekken tzt met optie 3 en optie 4. Kortom wordt vervolgd.
c) Evaluatie Henk Abrahams zaaltoernooi: er niet veel mensen/spelers aanwezig. Mede doordat
VAKO 1 elders zaaltoernooi had. Discussie wordt in het bestuur gevoerd of het nog steeds
wenselijk is dat dit toernooi georganiseerd wordt. Het bestuur besluit deze vraag bij de teams
neer te leggen tzt.
Jeugd:
a) JC-verslag: nvt
b) Speerpunten 17-18: korte toelichting van SD. Verder is er volgende week met SVT een
vervolggesprek over A’s, B’s en meisjesvoetbal.
Onderhoud en materiaal:
a) Status jeugdstadion etc: financiering van scorebord lijkt rond. Alleen nog wel harde
toezeggingen nodig van meerdere sponsors. Als die er zijn kan tot aanschaf en plaatsing over
gegaan worden.
Ledenzaken:
Overige / WVTTK:
- D2: te hoog ingedeeld. Is door SD opgepakt via William Tolner en heeft alle aandacht.
- Offertes (brand)beveiliging etc: het bestuur is van mening dat we dit moeten accorderen.
KK kijkt nog even hiernaar.
- LVG: het geheel aan zaalvoetbal van de afgelopen maanden wordt door bestuur
besproken en geëvalueerd.
- Taptoe Vries datum voor 2019 is doorgegeven: op 15 juni 2019 en is akkoord
- Nota sponsoren vraag van WD. Zijn verzonden. RD zal status nakijken.
Sluiting: voorzitter KK sluit de vergadering om 21:37.

