
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Woensdag 09 oktober 2019

Aanwezig       : 33 stemgerechtigde leden 
Afwezig met kennisgeving: Kevin Akkermans, Remon v/d Hout, Dick Timmermans.

Opening en mededelingen
Hans opent de vergadering om 20.00 uur.  Leden aantal 594 vorig jaar; Dit jaar 563 een daling met name 
merkbaar in de jeugd. Jammerlijk, maar minder druk op veldbezetting en kleedkamers. Groei blijft echter 
het doel.

1. Notulen van de ledenvergadering 2018/2019
De notulen worden geaccepteerd door de ledenvergadering zonder wijzigingen.

2. Terugblik seizoen 2018/2019
Junioren interesse loopt merkbaar terug. Er moet veel moeite gedaan worden om ze aan de club te blijven 
binden. Ook senioren kiezen soms voor vrienden teams en raak je ze kwijt. Blijft een punt van aandacht.

De kampioenselftallen worden meegedeeld.

In memoriam; Henno Poesse jeugdleider.

Algemeen: Penningmeester is teruggekomen halverwege seizoen. 
In het pand zelf is ruimte gekomen met kasten voor tassen, keuken is in bestelling. 
Er loopt een plan inzake verduurzaaming van het sportpark. Minder stroom, zuinige koelkasten en 
ledverlichting. 
Gezonde sportkantine is aandacht voor. Gezonder assortiment en meer fruit. 
Elektronisch kassasysteem is uitgebreid. 
Naast alle evenementen is er een sportdag georganiseerd. Dit is een goed alternatief geweest voor de 
toernooimaand.
Voor festiviteiten is er een DJ booth  gemaakt. Dit voor kostenbesparingen voor hoge externe DJ uitgaven.

3. Financiële cijfers 2018/2019
Omzet gestegen en er is betere marge behaald.
Kosten zijn nagenoeg zelfde als vorig jaar.
'Overige' kosten zijn hoger door reserveringen aan reserve onderhoud en het  reserve 100 jarige bestaan.
Resulteert in een positief resultaat einde van het seizoen. 

Ficom taken worden meegedeeld; incasso's, betalingen, facturatie sponsoren en rapportages worden 
opgesteld welke resulteren in jaarcijfers. Patrik Ophorst wordt bedankt voor zijn inzet.
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Kascontrole door kascontrolecommissie heeft half jaar in het seizoen het bestuur van advies voorzien o.a.
een tweede kassa welke er gekomen is en betere controle op het eigen gebruik verteer. Dit heeft 
geresulteerd in bijvoorbeeld in consumptiebonnen voor scheidrechters. 
Cijfers zijn door de kascommissie akkoord bevonden.

Conform afspraken wordt contributie geïndexeerd.

Hans licht reserveringen verder toe.

Cijfers zijn inzichtelijk bij het bestuur. Indien wenselijk kun je je melden bij Jurgen van Woensel.

Sjaak stelt vraag of er volgend seizoen weer een bedrag gedoteerd kan worden aan voorzieningen.
Afhankelijk van het resultaat is dit wenselijk.

4. Bestuursverkiezing
Jurgen van Woensel  wordt voorgedragen als penningmeester.
Carlo stelt zich niet herkiesbaar als secretaris en is beschikbaar tot einde kalenderjaar 2019. 
Bij interessen kun je je aanmelden via info@neo25.nl.

Overige vier bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar. 
Dit wordt aangenomen door de aanwezige leden.

5. Mededelingen/doelstellingen bestuur 2018/2019

Hans licht toe dat van Caem Transport stopt als hoofdsponsor i.v.m. nieuwe directie.
Stefan Brok en Rene de Bie hebben zich gemeld met nieuw idee in vorm van Kika.
Opzet is zonder de PR-commissie en wordt onder gebracht onder toezicht van het bestuur.
Er zijn momenteel 11 sponsoren. Deel van opbrengsten is gegaan naar outfit NEO 1.
Er is nog een restbedrag over. De verdeling wordt onder gebracht in een aparte commissie waar 
Remon van Hout de kar trekt. Ook Hans zit in de commissie met Stefan Brok, Tom Kerst en 
Patrick Leijtens. Deze commissie gaat sparren over de percentages welke vastgelegd gaan 
worden. Deels naar Kika en deels naar de jeugd. Als er duidelijkheid is over de verdeling zullen 
sponsoren op de hoogte gebracht worden.

Stefan deelt mee dat het bedrag aan kleding hoger uitvalt dan Hans meedeelt.
Ivan vind het een goed initiatief. Maar stelt zich de vraag wat er precies naar Kika gaat. Blijft er 
niet teveel bij NEO. Stefan geeft aan dat laatste is wat NEO wil geld over de naam van Kika 
verdienen. Hans; het is een win-win voor NEO en Kika.

Hans licht uitbreiding accomodatie toe en Hans zijn uitingen over een fusie met RWB. Hans heeft
niet de bedoeling dat dit gerealiseerd gaat worden, maar men moet er niet gek van opkijken dat 
het hier over 10 of 20 jaar wel naartoe gaat leiden. Op bepaalde vlakken zou het goed zijn. WSC 
heeft bijvoorbeeld bij de meisjes aangeklopt en die hadden we wellicht kunnen behouden als we 
met RWB een grotere meiden lichting hadden. Er zijn hierover gesprekken geweest met RWB. De
samenwerking is echter niet geslaagd.
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Corné Vrinten stelt vraag over eventuele verdere fusie. Dit gaat echter te ver in detail voor dit 
moment.

Gezonde sportkantine loopt i.s.m. Rian en de gemeente. Kort gezegd gezonde producten voorop 
en minder gezonde minder in zicht. We zijn aan de laatste check toe van Team Fit en daarna 
kunnen we een vignet in ontvangst nemen. 

Verduurzaaming sportaccomodatie zou toegelicht worden door Wilco. Die is echter verhinderd. 
O.b.v. de sheets wordt meegedeeld dat er veel geschreven wordt in rapporten over besparingen 
echter dit neemt enorme kosten met zich mee. Dit kan NEO alleen niet dragen. Gesprekken met 
gemeente en andere partner lopen nog steeds.

Spelershome herinrichting; Hans deelt mee dat het lang heeft geduurd dat er dingen zichtbaar zijn.
Eerste zaken, nieuwe kasten, zijn zichtbaar. Wens is dat dit einde van het jaar gerealiseerd. 
Er wordt achter de schermen hard aan gewerkt.

6. Vrijwilligersbeleid / Vacatures

Vacatures worden besproken. Klein voorbeeld, verslaggeving in de krant van NEO 1. Er zijn geen
mensen voor te vinden. Ook wedstrijdsecretariaat, jeugdleiders en trainers is ieder jaar weer 
sprokkelen. Als ook scheidrechters en vlaggers NEO1. Een oplossing is mensen blijven 
aanspreken. Wil je iets doen voor je vereniging dan meld je aan! → info@neo25

7. Rondvraag

Ivan: opkomst is heel laag van de ALV. Is andere dag bijvoorbeeld donderdag geen betere optie. Dat is 
juist, stond ook op donderdag gepland, maar door omstandigheden is dit woensdag geworden. Corné vult 
aan of er genoeg uiting is geweest. Hans, in heel maatschappij is betrokkenheid bij verenigingen 
aandachtvragend. Is de ledenvergadering nog van deze tijd? Tony geeft aan dat het goed gaat  bij NEO en 
misschien daardoor minder attentie is. 

Hans sluit de vergadering om 21:00u met de mededeling dat het 15 november speldjesavond is. 
Vrijwilligers en jubilarissen zijn van harte welkom.
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