Verslag bestuursvergadering vv VAKO d.d. 11 april 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: SD schuift ivm gesprek met SVT wat later aan conform afspraak.
Opening: De voorzitter opent de vergadering.
Goedkeuring vorige notulen: de notulen van de vergadering van december worden
goedgekeurd.
Ingekomen en uitgaande stukken: nvt.
Algemene zaken:
a) Update sloop, nieuwbouw (KK); laatste restant asbest is verwijderd, we kunnen sloop
volgende week afronden. Vervolg sloopvergadering is geweest. Hartlief gaat laatste puin
opruimen, dan zand voor waterdoorlatende laag. Wel zal er ruimte voor groot onderhuid voor
trainingsveld moeten zijn in aankomende jaar. In juni dan hopelijk gras zaaien in het nieuwe
trainingsgedeelte. Verder zijn er gesprekken gaande over invulling nieuwe kassahokje. Actie KK
b) Energie: voorafgaand aan bestuursvergadering is er overleg geweest met B. Lukkien, A.
Wijermans en R. Kaper ivm gas- en stroombesparing in nieuwbouw. Actie: Met burgemeester
Thijsen bespreken om dit in de week te leggen. Ook zonnepanelen kan dan op de agenda.
Gesprek wordt geïnitieerd door BB .
c) Technisch beheer: idealiter moet regeling energie op dezelfde wijze als De Leemdobben, bv.
via app etc op afstand kan gebeuren. Krijgt een vervolg.
d) Evaluatie VAKO-feest: veel positieve geluiden gehoord. Aanloop was wat lastig ivm
vergunningen. Ruim 100 man was aanwezig. RD koppelt terug naar de activiteitencommissie
(datum, vergunning, invulling etc).
e) Status DFG Cup 2018: vlg week is er DFG vergadering met de hele groep. Benaderen
toernooisponsors blijft punt van aandacht. Er is nog aantal plekken voor herenteams. Inzicht in
vrijwilligers mbt horeca-inzet is nog niet goed. Volgende week meer, wordt vervolgd.
f) Ledenwerving rol Olga: KK heeft nog contact gehad met Olga. Haar man Andries is weer thuis
maar revalidatie zal tijd vragen. Er zullen alternatieven bedacht moeten worden. Ook JC gaat zelf
verder mbt vrijwilligersacties.
h) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). stappenplan is bekend. SD, BB en
Edmond Varwijk gaan voor vervolg om de tafel.

Financiële zaken:
a) Financieel algemeen: toelichting van RD op het geheel. Stenenactie wordt specifiek nog
benoemd en zal vervolgactie krijgen, bijv op DFG. Actie WD
b) Debiteuren: enerzijds voortgang, anderzijds nog dezelfde debiteuren. RD en WD stemmen af
c) Investeringen: zie boven
d) Terugkoppeling samenwerking Actief: gezamenlijk biercontract vanaf mei. Verder is de
afspraak gemaakt om ook als besturen een moment te nemen om te sparren.
Sponsoring en communicatie:
a) Verslag sponsorcommissie: nvt.
a) Kledingsponsor offertes: WD licht toe. Er is tweede offerte op komst. Dan wel een ander
merk/type shirt. Dit vraagt dus ook een blik richting het kledingplan, maar ook mbt
samenwerking SVT etc etc. WD gaat door met opvragen offertes.
c) Sponsoravond VAKO Businessclub 23 april: aanmeldingen loopt nog niet zo hard. Er volgt
een belronde. Safety Company zal dit verzorgen. Wordt vervolgd.
Seniorenzaken:
a) Verslag senioren: maandag as is er gesprek met de leiders.
b) Terugkoppeling gesprek selectie: KK en WH hebben vorige week donderdag gesprek gevoerd
met selectie (ruim 15 personen). De sfeer was wat gelaten, vond met name WH.
c) Inventarisatie selectie volgend seizoen: de gebroeders Wichers gaan VAKO verlaten. Verder
nog aantal onzekerheden. Gesprek met JC over doorstroming A-junioren geweest, waar enige
verbazing was over ideeën mbt bijvoorbeeld jeugd O-21. Hoe dan ook zijn de bezetting teams
zorgelijk zowel bij de selectie als bij de jeugd.
d) Kader selectie volgend seizoen: leiding, verzorger, grensrechter blijven.
e) Overgang senioren leden naar andere dag: Alink (zaterdag) en Luchies (zondag) zijn mooie
voorbeelden dat het ook anders kan.
f) Samenwerking dames VAKO – SVT: voor volgend jaar is 1 team een insteek. Waar en hoe zal
met Tynaarlo besproken moeten worden. Tevens zal een niveau lager gespeeld moeten worden.
Die aanvraag is naar de KNVB gegaan. Wordt vervolgd.
g) Terugkoppeling walking football in Tynaarlo : WH is geweest. Het enthousiasme is nog niet
zo groot. Met name voor 65-plus. Je moet hiervoor een trekker hebben binnen de club

Jeugd:
a) JC-verslag: SD geeft waar nodig toelichting. Kader is een zorg. Steenbergen, Darneviel en
mogelijk Nuwolt stoppen volgend jaar als trainer. Vulling wordt lastig. Wellicht vanuit selectie
meer inzet bij de jeugd.
b) Status samenwerking SVT: voor de B’s nog geen samenwerking ivm aantal weggaande leden.
Mbt de A’s: nu is de insteek om het in vergelijking met de Vrouwen dit jaar twee teams samen in
te schrijven. C3 is ook nog besproken en is uit de competitie gehaald om ze te behouden als
leden. Het bestuur besluit om een sessie te beleggen met alle verenigingen van de oude gemeente
Vries over toekomst (jeugd)voetbal vanwege afname leden.
Onderhoud en materiaal:
Bankjes bij C en D veld loopt en kan in gang gezet worden. Er zal nog vervolg met Geert Koops
ingepland worden mbt inzet consul en verlenging.
Ledenzaken:
Dubbele beenbreuk Andre Manzeza (VAKO 1) wordt besproken. Ook de rol van VAKO mbt tot
verzekeringen en te nemen acties. Navragen status. Actie WH
Overige/WVTTK:
WD: heeft morgenvroeg afspraak met hoofdsponsor jeugd Rabobank op voetbalveld.
Sluiting: voorzitter KK sluit de vergadering om 22:50.

