Verslag bestuursvergadering vv VAKO d.d. 21 februari 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: SD en JJ schuiven later aan ivm overleg met SVT
1 Opening: De voorzitter opent de vergadering.
2 Toevoegen / wijzigen agenda punten: kledingcontract (7B) en VAKO feest (6E)
3 Goedkeuring vorige notulen: de notulen van de vergadering van december worden
goedgekeurd.
4 Ingekomen en uitgaande stukken: nvt.
5 Algemene zaken:
a) Update sloop, verlichting, bestrating, kassahok (KK); sloop loopt wat moeizaam. Fundering zit
er nog in, er zit nog asbest in afvoer toilet. Alle puin ed moest gescheiden worden. Gezien de
vorst gaat dit nog wel even duren. Nieuwe veldverlichting is aangesloten. Verlichting op de
parkeerplaats gaat gemeente doen. Bestratingen zijn gereed. Bestrating parkeerplaats volgt later.
b) Status SDE subsidie (KK). Barend Lukkien is druk aan de slag. Ook met zonnepanelen en
energieverbruik. Barend is hard op zoek om het energieneutraal plaats te laten vinden.
c) Consul verlenging (KK): Jacob Kuiper zal uitgenodigd worden voor een gesprek voor een
vervolg.
d) Lekkage en restpunten clubgebouw (KK): moeizame afhandeling. Er is nieuw contactpersoon
bij de gemeente hiervoor aangesteld. Wordt vervolgd.
e) Feedback naar vrijwilligerscommissie (KK): op verzoek van Olga deze vraag. Graag ziet zij
meer feedback van uitgezette acties hieromtrent. Wat ging goed en wat kan beter.
f) Status DFG Cup 2018 (BB/RD): aanmeldingen lopen goed, punt van zorg is de bemensing om
de sponsors binnen te halen. Vrijwilligers voor de horeca is status ook wat onduidelijk. Het is
zaak om zsm bij elkaar te komen. WD vraagt Bert Klamer mbt (on)mogelijkheden sponsoring.
g) Vrijwilligers kantine (KK); RD en KK zijn in gesprek met Egbert Liekstra hieromtrent. Wordt
vervolgd.
h) Triatlon 2 of 9 september (KK); datum maakt niet zoveel uit. 2 september is akkoord. BB
koppelt terug.

i) Status ledenwerving (SD): actie ligt er nog immer om commissie op te starten. Bij SKID loopt
actie nog.
6 Financiële zaken:
a) Overzicht baten (RD): gaat om viertal personen mbt stornering. Een mail richting deze
personen is het minste wat het bestuur kan doen. Het is de verantwoordelijkheid van de leden zelf
om tijdig op te zeggen. RD stuurt mail. De naambordjes in de hal loopt nog niet zo als verwacht.
Daar zou nog vervolg op kunnen plaatsvinden. WD neemt deze mee naar de sponsorcommissie.
Actie WD
b) Overzicht investeringen (RD): een update van de lijst lijkt gewenst. Actie RD en KK
c) Bijzonderheden kostenkant (RD): toelichting van RD hierop.
d) Debiteuren / liquiditeit (RD): toelichting van RD hierop.
e) VAKO feest 24 maart: DJ is geregeld. Er moet wel meer communicatie hierover plaatsvinden.
Vergunning acht het bestuur niet nodig, melding is gedaan. Actie RD
7 Sponsoring en communicatie:
a) Verslag sponsorcommissie: geen op of aanmerkingen.
b) kleding contract: WD is bij Harold van Leeuwen geweest. In principe wil hij door maar HvL
heeft wat moeilijkheden met de grilligheid in de bestedingen van VAKO over de jaren. Er ligt nu
een nieuw voorstel vanuit Van Leeuwen. Ook de alternatieven zullen door WD bekeken worden.
Wordt vervolgd.
8 Seniorenzaken:
a) Verslag senioren: nvt
b) Status trainers dames (WH): samengevat zijn er drie aanmeldingen, maar alle drie zijn niet
akkoord bevonden om verschillende redenen. Ook wordt er bij de dames volop geïnventariseerd
mbt voetbal volgend seizoen. Zorgwekkende taferelen die het bestuur (h)erkent.
c) VAKO SVT Vr2 (BB): boete mbt niet opkomen zal doorberekend worden aan SVT. Ook het
spelen van wedstrijden gaat dit team vooralsnog moeizaam af.
d) Proces mbt aanstelling trainer VAKO 1 (WH): WH wil graag weten of het proces transparant
nu goed was voor overige bestuursleden. Bestuur geeft aan dat dit voldoende transparant is
geweest. Proces mbt bekendmaking leverde onvrede op bij met name WH. Bestuursleden
beloven beterschap hierover.

e) Nav oefenwedstrijd Trinitas – VAKO (BB); opeenstapeling van lakse gedrag van de selectie
omtrent alles. Vervolg in gesprek met de selectie. Zie eerdere actie WD.
f) Weekendvoetbal (Nieuw Buinen) (KK): ter kennisgeving.
g) Afscheidsfeest Rene Kaper (KK); verzoek van de dames om op 24 mei BBQ te organiseren.
Een verzoek van de dames om hier bijdrage aan te leveren is ingediend.
h) Trainer VAKO 2 eind vh seizoen (WH): er heeft zich een kandidaat gemeld die graag voor een
half jaar aan de slag wil. WH gaat dit voorleggen aan de 2e selectie dat het bestuur bereid is dit in
te voeren als de selectie daar dan het juiste gevolg aan geeft.
9 Jeugd:
a) JC-verslag: geen vragen mbt verslag behalve dat vervulling vrijwilligers & vacatures punt van
zorg is. Denk bijvoorbeeld aan het stoppen van Mike Baalmans en Patrick Steenbergen aan het
einde van het seizoen.
b) e-mail M van Wijk over toernooicommissie (BB); SD heeft gesproken met Marjanne over
proces hoe het gegaan is. Dat is uitgesproken. Vervolg mbt commissie is voor Marjanne ivm
drukte niet mogelijk. Inmiddels wel een paar vrijwilligers gevonden voor het toernooi dit jaar.
Wederom met A en B junioren.
c) Status samenwerking SVT - VAKO (SD); SD en JJ komen net terug van gesprek met SVT.
Maandelijks is er een overleg om te kijken waar samenwerking kan. Samen twee B teams is voor
nu de insteek voor seizoen 18-19. Half maart vervolg afspraak en dan de wens om concept
teamindelingen rond te hebben. Het bestuur juicht de samenwerking met Tynaarlo toe en is blij
met deze ontwikkelingen.
10 Onderhoud en materiaal:
a) Status jeugd scorebord (JJ/WD); er zit nog immer een gat in het budget waar geen dekking
voor is. RD stelt voor financiering kassahok op te schuiven naar volgend seizoen waarmee
dekking gerealiseerd kan worden. Mbt verzoek vries.nu irt naamgeving Nico Altena: WD checkt
nog even met Els.
b) Status safety company offerte (KK); JJ heeft met Aaldrik Arends hier doorheen gelopen.
Aantal zaken zijn echt noodzaak.
c) Status traplift SKID (KK); KK gaat kijken of financiering via sponsor / schenking plaats kan
vinden.
d) Gordijnen kantine (KK);. Akkoord.
11 Ledenzaken: situatie Egge Klinkhamer wordt besproken.
12 Actielijst: zie bijlage.

13 Overige / WVTTK:
-

WD overweegt te stoppen met bestuursfunctie;
BB vraagt of er nog wat met verzoek GOMOS mbt oefenwedstrijd gedaan is;

14 Sluiting: voorzitter KK sluit de vergadering om 23:15.

