
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Woensdag 31 oktober 2018

Aanwezig       : 39 stemgerechtigde leden 
Afwezig met kennisgeving: Giovani en Tom Kerst, Ad van der Linden, Dick Timmermans, Thijs Kramer,
Sjaak de Bie, Rudy Nederveen. Kevin Akkermans, Jaco Meijer, Danny van Os.

Opening en mededelingen
Hans opent de vergadering om 20.00 uur.  Hans deelt mee dat er 594 leden zijn. Dit is een daling t.o.v. 
vorig jaar. Reden: in de loop van een seizoen melden leden zich af, echter zijn ze wel lid tot het einde van 
het seizoen. Deze worden afgeschreven einde van een seizoen. Tevens zijn er sterfgevallen geweest en wat 
strubbelingen bij de jeugd waardoor de groei tot een stop lijkt gekomen.

1. Notulen van de ledenvergadering 2017/2018
De notulen worden geaccepteerd door de ledenvergadering zonder wijzigingen.

2. Terugblik seizoen 2017/2018
Ron deelt de overleden leden mee in memoriam.
Heugelijke feiten: Marrie van der Mast gehuldigd, dank voor voetbalzaken voor volledige bezetting van 
alle elftallen. PR voor het aankleding alle elftallen. Eerst elftal goed gedraaid. Geslaagde jeugdtoernooien 
met nieuwe vrijwilligers. Complimenten voor commissies en vrijwilligers en accomodatie beheer. 
Ondanks droge zomer perfecte grasmat om seizoen mee te beginnen. 

Het bestuursprogramma wordt doorgenomen van seizoen 2017/2018. 

– Meerjarig onderhoudsplan is gerealiseerd.

– Capaciteitsberekeningen zijn gemaakt voor belasting van het sportpark en hierop wordt later 
teruggekomen door Hans.

– Sponsoring in vorm van diensten wordt gestimuleerd. Hier is een groei in te bekennen. Nieuwe 
mogelijkheden van deze vorm van sponsoring worden in de gaten gehouden.

– Vrijwilligersbeleid: ca. 150 vrijwilligers. Blijft ieder jaar aandachtvragend. Voor nu lijkt een 
verplichte invoering van vrijwillgerswerk of mensen in dienst nemen niet nodig.

– Inhoud kernwaarde financieel gezond. Los van jaarlijkse zwarte cijfers realiseren, dienen we te 
reserveren voor onderhoud en middelen reserveren voor tegenslagen.

– AVG is door Ron Oostrom opgezet en verplicht per 20 mei. Er is een register van wie toegang 
heeft tot welke informatie. Een modelplan van de KNVB is hierin gevolgd. Indien je niet wenst dat
je foto gebruikt wordt, dan geef dit aan. Ledenadministratie is goed op orde. Gegevens worden niet
met derden gedeeld. Voor vragen ben je welkom bij Ron. Eindcertificering moet nog worden 
behaald. Hans dankt Ron voor de inzet inzake dit onderwerp.
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3. Financiële cijfers 2017/2018
Jurgen van Woensel is tot driekwart van het seizoen penningmeester geweest. Vanwege omstandigheden 
heeft hij moeten stoppen en Hans dankt hem voor zijn inzet. Er is nog een vacature voor de 
penningmeester. Het bestuur is naarstig op zoek naar een eindverantwoordelijke voor de FICOM. Veel van
het werk wordt door de FICOM gedaan (Patrik Ophorst) echter hier willen we een penningmeester aan 
koppelen. 

Het resultaat is positiever dan vorig seizoen, zelfs inclusief een reservering. We zijn nog op zoek naar een 
hoger resultaat mede door sponsorinkomsten. Een aantal hoge kostenposten hebben de aandacht. Tevens 
dient de kantineomzet nog hoger te worden, echter niet door verhogen van prijzen.
Grootste opbrengstenpost is contributie. In 2017/2018 is hierover een indexering afgesproken 2%.
Acties dankzij Cor de Bie, Toon van Beek en hun helpers, de mensen aan de poort, en Sjaak vanwege het 
rad brengen veel geld op. Energiekosten zijn wat lager dankzij Aad Faro.
Wedstrijdkosten met name kosten KNVB. Overige kosten wat hoger door kosten acties, met name het 
organiseren van evenementen.

Tony van Driel heeft als vraag waarom de omzet lager is begroot voor 2018/2019. Dit komt doordat in 
seizoen 2017/2018 een wedstrijd is geweest tegen RKC ca. € 4.000 waarvan we geen inkomsten hebben in 
2018/2019.

Tevens is de marge laag. De kascontrole heeft als advies gegeven meer controle uit te voeren. Er is een 
gereedschap voor controle in de vorm van de kassasysteem. Deze is geïmplementeerd, maar wordt nog niet
goed gebruikt

Begroting 2018/2019 wordt besproken en is zo reeël mogelijk ingeschat. Marge is iets positiever ingeschat.
Opbrengsten van acties zijn lager ingeschat.. Kosten worden ongeveer gelijk verwacht. Alleen kosten 
acties evenementen worden lager ingeschat, omdat hier in 2017/2018 kosten voor wedstrijd RKC inzaten. 
Klein positief moet haalbaar zijn. Hans hoopt op een hoger resultaat.

Hans dank Aad Faro, Rudy van Dongen en Peter van Caem voor hun werk in de kascontrole commissie en 
leest hun bevindingen voor. Belangrijkste: de opbrengsten zijn niet volledig vast te stellen. Er zijn geen 
onverklaarbare afwijkingen gevonden in de marge n.a.v. een analyse. Conclusie is dat de cijfers een juist 
beeld geven van het eigen vermogen van de vereniging. 

De nieuwe kascontrole is bepaald o.b.v. een roulatie systeem. Tony van Driel wil graag toe treden. Patrik 
Ophorst is afwezig die dit in beeld heeft. Ondanks zijn afwezigheid worden hij, Lilian van Gool en Marian 
van Ee bedankt voor hun werkzaamheden.

Cijfers zijn inzichtelijk bij het bestuur. Indien wenselijk kun je je melden.
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4. Bestuursverkiezing
Corne Vrinten is gestopt als bestuurslid, evenals penningmeester Jurgen van Woensel en zijn niet 
herkiesbaar.

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

De Raad van Advies wordt benoemd, dit betreft een adviesorgaan van mensen buiten het bestuur, die het 
bestuur informeren. In deze Raad zit in Sjaak Raamsteijn, Thijs Kramer en Sjaak de Bie. Thijs is voorzitter
van de Raad. 

5. Mededelingen/doelstellingen bestuur 2018/2019

Uitbreiding accomodatie: er ligt een conceptrapport bij de gemeente opgesteld door een 
onafhankelijke partij. De conclusie van buro Nawea is dat NEO een tekort heeft aan één veld en 
twee kleedkamers. Als de groei van Landgoed Driessen doorzet heeft NEO in 2027 een tekort aan
2 velden en 4 kleedkamers. In 2037 is het tekort niet uit te drukken. Een praktische oplossing voor
het kantelen van het 2e veld is zo goed als niet haalbaar. De gemeente wil hier niet in mee 
vanwege de provincie. Hans wil zwart op wit dat dit geen oplossing is van de gemeente.
Andere opties ziet de gemeente in het aanleggen van kunstvelden. Hierin ziet het bestuur geen 
oplossing. Je kan niet meer tijd op deze velden spelen. Het onderzoeksbureau komt in november 
met een definitieve rapportage. Het rapport ligt ter inzage bij Hans. Tony vraagt of hierbij hulp 
nodig is. Hans deelt mee dat de KNVB geen hulp biedt en dat we voor de gemeente te klein zijn 
voor een goede oplossing. Mochten er leden zijn die hulp kunnen bieden kunnen ze zich melden.

Gezonde kantine: De gemeente  heeft alle verenigingen benaderd om de sportparken gezonder te 
krijgen door gezondere producten te promoten. Klein voorbeeld is dat een tosti met bruin brood 
gezonder is dan een tosti met wit brood. De gemeente is inmiddels langs geweest voor een 
inventarisatie. Doel is leden de kans bieden om gezonde producten te kunnen krijgen. Hierin 
willen we als bestuur mee. Er zijn labels te verdienen brons, zilver en goud. Stap één voor ons is 
echter gezonde producten aan te bieden. Wil je hierin meedenken als NEO lid, meldt je dan bij 
Niels.

Verduurzaaming sportpark: Wilco licht de plannen toe voor verduurzaming i.s.m. de Rabobank. 
De bank wil iets wat aansprekend is voor heel de Langstraat. Een klimaatneutraal park is hier het 
doel geworden en de bank wil dit steunen, vooralsnog niet met financiering. Eerst is er een 
energiescan gemaakt en volgt er i.s.m. RWB een gesprek met de gemeente inzake duurzaamheid 
en financiën. Zijn er mensen die in deze materie thuis zijn dan kunnen ze zich melden bij Wilco 
Broeks

Herinrichting spelershome: wens is onstaan vanuit voetbalzaken om ruimte te hebben voor 
wedstrijdbesprekingen. Giovanni Kerst wil graag voorstellen uitwerken tot een voorbereiding en 
snelle uitvoering. Wil je deelnemen aan een projectgroep kun je je aanmelden 
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Vrijwilligers: als eerst dank voor Esmee Raamsteijn en Bert-Jan Visser voor hun werkzaamheden 
in resp. de communicatiecommissie en pr-commissie. Er is inmiddels vervanging gevonden door 
resp. Susan van Zelst en Erik de Roon. Een vrijwillgerscampagne is zichtbaar geweest op 
Facebook.  Wil je iets doen voor je vereniging meldt je aan!
 

6. Vrijwilligersbeleid / Vacatures

Vacatures worden besproken. Wil je iets doen voor je vereniging dan meldt je aan!

7. Rondvraag

Toon van Beek: Schoonmaken van de toiletten beneden door de week. Wie is er verantwoordelijk? Hans: 
valt onder onderhoudscommissies Jaco Meijer. Hans neemt contact op met Jaco.
Er kunnen kasten met schuifdeuren geïmplementeerd worden, zodat er meer opslagruimte onstaat. Als 
voorbeeld draagt hij RWB aan.
Graag de doelen na de training op woensdag van de velden halen omdat er donderdag gemaaid wordt. 
Tony stelt voor om foto's te maken en daar te appen zodat deze in trainersapps gedeeld kunnen worden.
Sjaak Raamsteijn: Advies om geld te reserveren voor het 100-jarig bestaan als het resultaat zich toe laat en 
een mooi groot feest te plannen. Hans stelt voor om los van reservering ook extra acties hiervoor te 
organiseren.
Kitty Wether: Wedstrijdsecretariaat, is het een optie om naar de ruimte beneden te doen van Henk? Ruimte 
van Henk staat op zaterdag vaak leeg. Toon vult dit aan met de ruimte tegenover de bestuurskamer. E.e.a. 
wordt meegenomen in de inventaristie. 
Marrie v/d Mast
Marrie voorziet in de jeugd scheidsrechtersproblemen. Hans oppert een oplossing dat Marrie niet alleen 
hiervoor moet zorgen, maar teams ook zelf hier verantwoordelijkheid in moeten nemen. Dit onder het 
motto samen goed voor elkaar. NEO 3 en 4 wisselen al regelmatig spelers uit die als scheidrechter 
optreden.

Hans sluit de vergadering om 21:45u met de mededeling dat het 16 november speldjesavond is.
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