Verslag van de algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op vrijdag
19 mei 2017
Aanwezig: Jacob Klaas Star, voorzitter, Albert Nieuwenhuis, penningmeester Martijn Buiter,
Feike v.d. Heide, Albert Buiter, Jasper v. Zanten, Klaas Reker, Jan Jaap Bolt, Jan Smid,
Harold Garrelds, Tjalling vd Veen, Ron Loof, Auke Wagenaar, Jan Kazemier, Wilfred Bijma,
JM Eggens, Sietze Venema, Martina vd Broek, Ralph Mennes, Sieb Zwerwer, Gerjan
Arends, Arend-Jan Linde, Johan Smits, Sieze Nijdam, Joel Keizer, Arjen Ludema, Henk
Eggens, Willem Reker, Marco Stam, Gert Jaap Gunnink, Yke Agema (ged.) en Jessica
Medema (notulist)

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent en de agenda wordt vastgesteld.

2. Mededelingen
Dameselftal: er zijn niet genoeg spelers, vanwege vertrek naar andere verenigingen.
Er is op dit moment geen oplossing om ze te houden.

3. Wat hebben we gedaan het afgelopen seizoen
- Sinds dit jaar hebben wij een vertrouwenspersoon bij de vereniging: Monique
Gelinck
- Dames zijn 2x kampioen geworden
- Mensen gezocht voor leider 2e en 3e elftal. Dit is tot nu toe helaas niet gelukt.
- De selectie in nieuw tenue gestoken door de hoofdsponsor
- Ook de nieuwe teams: 30+ heren en dames, hebben ook een nieuw tenue

4. Bestuursverkiezing
Yke Agema blijft toch nog een poosje aan, omdat er nog geen vervanger is
gevonden. Aktie: Wilfred Bijma, Jan Kazemier, Albert Buiter gaan om de tafel met
Yke om zijn takenpakket door te nemen en te zien wie wat over kan nemen.
Voorstel van Willem Reker wie en wanneer begonnen zijn in het bestuur dat er niet
meer dan 2 personen zich verkiesbaar stellen, dit om te voorkomen dat er een heel
bestuur in een keer opstapt. Aktie: Rooster van aftreden maken.

5. Vaststellen van de verslagen
- Alg. verslag 17 juni 2016: goedgekeurd
- Verslag Jeugdcie. Goedgekeurd

6. Financieel
Resultaten van 2015-2016 is goed. Zeker door de inkomsten van de kantine door de
feestelijke activiteiten die we hebben gehad.
De jaarrekening 2015-2016 is goedgekeurd.
Bij de begroting komt een extra post bij voor de selectie.
Begroting 2017-2018 is goedgekeurd.
Van alle clubacties van de afgelopen jaren wordt 2.500 euro gereserveerd voor
trainingspakken voor de jeugd.

7. Verbouwing
17 mei 2017 is de voorzitter gebeld door Henk Bakker (gemeente) met de
mededeling dat de verbouwing niet doorgaat. Het budget was 275.000 euro. Nu blijkt
dat er minstens nog de helft bij moet. De voorgestelde plannen waren nog niet voor
de helft toereikend. De kosten zijn te hoog om het hele pand te verbouwen ; het
eerste voorstel is nieuwbouw.
Van de leden krijgt het bestuur het vertrouwen om de mogelijkheden tot verbouwing
of nieuwbouw te onderzoeken.
8. Rondvraag
Gerjan Arends: het 2e elftal heeft geen wasdame meer. Er is een bedrijf in Groningen
die de wastas ophaalt en weer terugbrengt voor 200 euro per seizoen.
Het bestuur gaat hier mee akkoord.
Arjen Ludema: Er zijn problemen tussen de elftallen om bij elkaar in te vallen als er
een team vrij is en ander team te weinig spelers heeft. De vraag is hoe dit op te
lossen.
Voorzitter: Als de teams niet bij elkaar willen invallen, trekken we het team terug.

