Notulen Algemene s.v. MZC’11 ledenvergadering d.d. 27 november 2017

1. Opening
Annita opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn 5
afmeldingen: Pieter Francke, Evan Neijenhuis, Kees Bin, Wim Overweel en Rinus vd Neut.
2. Notulen algemene vergadering d.d. 28 november 2016
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag van de secretaris 2017-2018
Annita geeft korte uitleg over het jaarverslag
5. Verplichte vrijwilligersdienst
Rory geeft het belang van een vrijwilligersbeleid aan, veel werk moet worden verzet en
er zijn te weinig vrijwilligers. De continuïteit komt in gevaar als er geen vrijwilligers bij
komen.
De vacature van voorzitter wordt genoemd als voorbeeld, maar ook veel commissies
komen mensen te kort.
Het bestuur wil eventueel met ingang van het seizoen 2018/2019 verplichte
vrijwilligerstaken invoeren. Indien je in een seizoen geen dienst hebt gedaan, wordt er
het seizoen er na extra contributie geïnd. Dit plan wordt de komende periode uitgewerkt
en geïnventariseerd. Het is vooral bedoeld om de betrokken te creëren bij leden en
ouders van jeugdleden en vanuit het idee dat vele handen licht werk maken.
Kees Verkaart merkt op dat als je voor sommige functies vrijwilligers gaat belonen, dat
niet fair is ten opzichte van andere vrijwilligers. Rob geeft aan dat dat niet de bedoeling
is. Vanuit de vergadering komen de volgende opmerkingen hierover:
• Vrijwilligers krijgen al korting op de contributie
• Het kan niet zo zijn dat degenen die het kunnen missen, hun dienst af kunnen
kopen
Bij Kloetinge werkte het wel, zij hebben door deze regeling 40 vrijwilligers extra.
Rob geeft aan dat het niet de bedoeling is dat we geen krachten gaan betalen van het
geld dat betaald wordt als iemand zijn dienst afkoopt.
Peter Buyl stelt voor om bij nieuwe leden aan te geven dat het de bedoeling is dat er een
aantal uren vrijwilligersdiensten gedraaid worden in een seizoen.
Het bestuur hoopt op meer input voor dit plan van de leden om zich goed te kunnen
informeren.

Leo ’t Mannetje geeft aan dat er veel vrijwilligers afhaken de laatste tijd, heeft het
bestuur daar een verklaring voor?
Martin Steegmans geeft aan dat structurele taken niet opgelost worden hierdoor. Als
voorbeeld geeft hij aan dat er nog steeds geen koppeling is van teams met jeugdteams
om scheidsrechters te regelen.
Camiel merkt op dat hier de scheidsrechterscommissie verantwoordelijk voor is en dat
dit opgepakt gaat worden.
Fred Kramer vindt dat de scheidsrechters te laat worden ingepland.
Dit wordt z.s.m. opgepakt. Ook van de vrouwenteams wordt verwacht dat zij gaan
fluiten. Bij de senioren teams wordt aangegeven dat er wel degelijk een koppeling is van
hogere teams om jeugdteams te fluiten en dat iedereen zich hieraan dient te houden.
Toon van Tiggelhoven geeft aan dat er steeds meer commissies uit elkaar vallen en
gezegd wordt dat dit is omdat er geen belangstelling is van het bestuur? Hoe kijkt het
bestuur hier tegen aan. Janine geeft uitleg dat elk bestuurslid verantwoordelijk is voor
een commissie en dat de vrijwilligerscommissie onder de voorzitter viel, want hier gaat
het in dit geval om.
Kees Verkaart vraagt of Niels geen functie meer kan vervullen in bv de
vrijwilligerscommissie. Annita geeft aan dat er geen chemie meer was tussen Niels en de
rest van het bestuur, en dat Niels afstand heeft genomen.
Rory geeft nogmaals aan dat een vrijwilligerscommissie van belang is.
Martin geeft aan dat het verplicht zou moeten worden om per team 1 iemand af te
vaardigen in een commissie. André vraagt of het vrijwilligersplan wel of niet wordt
aangenomen. Het bestuur moet eerst een goed plan hebben en dat als dat er is, kan dit
eventueel in een extra ledenvergadering aan de leden worden voorgelegd.
6. Financieel verslag
Rory geeft uitleg over het financieel jaarverslag.
• De inkomsten uit sponsoring zijn toegenomen. De kantine inkomsten zitten vrijwel
aan de max van wat mogelijk is.
• Er is een nieuw kassa systeem, dit is nu gekoppeld aan de boekhouding. Hierdoor is
er meer zicht op, wat een grote vooruitgang is. Rory verwacht hier een positief
resultaat van in de kasstroom.
• De uitgaven voor vrijwilligersvergoedingen zijn gestegen, trainers met een
trainersdiploma krijgen de maximale vergoeding van € 1.500,--.
• De Ecotax is vervallen, maar we hebben subsidie ontvangen voor duurzame
investeringen.
• De zonnepanelen verdienen zich in 3 à 4 jaar terug.
• Vorig seizoen zijn veel borden vervangen, dit jaar hebben we hier minder kosten aan
gehad.
• De belangrijkste stijging, € 30.000,--, komt omdat er heel veel ballen zijn gekocht.
Peter Buyl geeft aan dat de kwaliteit van de ballen heel slecht is. We hebben nu
Erima ballen en deze zouden beter moeten zijn.

•

Verder zijn er grotere investeringen gedaan in doelen voor nieuwe spelvormen,
kledingkosten. Aan het begin van het seizoen zijn de shirts van alle teams met niet
betalende sponsoren vervangen voor blanco shirts. Er is ook een stijging in de
vervoerskosten: aantal spelers 1e selectie krijgen reiskostenvergoeding, FC
Dordrecht, bus kosten 1e elftal. Kees Verkaart vraagt of MZC wel klaar is om 1e klasse
te spelen als dit veel geld kost en geen extra inkomsten oplevert. Rory legt uit dat dit
ook te maken heeft met het feit dat er weinig punten gehaald werden, waardoor je
niet structureel in de 1e klasse kan blijven. Als dit wel zo zou zijn zouden er op
termijn wel meer sponsoren, toeschouwers en inkomsten gegenereerd.
• De investeringen voor de accommodatie zijn omhoog, o.a. door de
warmwaterinstallatie.
• De debiteuren betalen wel steeds beter, maar het kost wel moeite om alle bedragen
binnen te halen.
• Op de bank is € 60.000,- ingeteerd.
• Rory is 1,5 jaar lang bezig geweest om toegang tot de internetrekening te krijgen.
Daardoor is er meer afgelost en betaald door de club, dit kon niet normaal worden
afgebouwd omdat we niet bij de rekening konden.
Het lijkt zorgwekkend, maar Rory legt uit dat er nu veel investeringen zijn gedaan, maar
dat er de komende jaren veel minder gedaan hoeft te worden en er dus minder
investeringen nodig zijn.
Perry vraagt hoe het met de prijzen van de kantine is. Rory geeft aan dat er met het
kassasysteem meer inzicht komt en dat daar gericht op kan worden ingespeeld.
Hardlopers kunnen eventueel omhoog in prijs bijvoorbeeld.
7. Verslag van de kascommissie 2016-2017
Leo ’t Mannnetje spreekt namens de kascommissie: de kascommissie is keurig
ontvangen en alles is goed uitgelegd en vragen zijn goed beantwoord. Alleen de kantine
inkomsten vielen tegen.
De kascommissie verzoekt de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen
voor de begroting en het gevoerde financiële beleid.
Dit wordt door de vergadering aangenomen.
8. Benoeming kascommissie voor 2017-2018
Conform de statuten moeten er drie leden gekozen worden voor de kascommissie en
één reserve. Leo ’t Mannetje, Sylvia Duinhouwer en John Vroegindeweij vormen de
nieuwe kascommissie. Kees Verkaart is reserve.
9. Bestuursverkiezing
Het bestuur bestaat uit zeven leden ingevolge het besluit van de Algemene
Ledenvergadering van 28 november 2011. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn
verkiezing of herverkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Deze
zijn terstond herkiesbaar.
Om ervoor te zorgen dat na drie jaar niet het hele bestuur herkozen hoeft te worden is
ervoor gekozen steeds twee bestuursleden af te laten treden en herkiesbaar te stellen.

Annita van den Ouden heeft tussentijds aangegeven wegens drukte af te treden en zich
niet herkiesbaar te stellen.
Aftredend en niet herkiesbaar: Annita van den Ouden, secretaris
Annita geeft aan dat er geen secretaris heeft aangemeld, en dat zij zich nog voor een jaar
herkiesbaar stelt. Tevens geeft Annita aan dat zij ondersteund gaat worden door Jolanda
Noordijk, zij gaat de leden administratie verzorgen. Annita geeft aan dat er volgens de
statuten officieel gestemd moet worden of de leden akkoord gaan met haar
herbenoeming.
Vervolgens worden de briefjes uitgedeeld en Annita wordt unaniem herkozen.
Aftredend en herkiesbaar: Janine Heijboer
Janine wordt herkozen en krijgt applaus van de aanwezigen.
10. Rondvraag
Theo van Hekke
Stelt voor om een bestuurslid damesvoetbal te zoeken.
Camiel geeft aan dat er in ieder geval gaat er gezocht worden naar een nieuwe TC dames
met vrouwelijke leden.
Ron van Putten
Er worden regelmatig doelen niet teruggezet. Rob geeft aan dat dit veelvuldig
doorgegeven wordt aan de jeugdtrainers.
Erik ‘t Mannetje
Er blijft regelmatig licht branden in de kleedkamers. Rob geeft aan dat er een sluitplan is
en dat er ook steeds op wordt gewezen.
Kees Verkaart
Draagt het JSF voor als goed doel voor het bedrijventoernooi omdat zij jaarlijks ongeveer
€ 5.000,- euro aan contributie betalen.
Leo ’t Mannetje
Tijdens de vrijwilligersavond zijn er geen consumptiebonnen verstrekt aan de
vrijwilligers, dit was erg armetierig.
Cees in ’t Veld
Kan er aan (jonge) trainers die geen koffie/thee drinken een limonadekaart verstrekt
worden. In principe blijft dit voor iedereen een koffie/thee kaart.
Rinus vd Neut
Is het mogelijk een rookverbod in te stellen op en tussen de overdekte tribune, nu staan
steeds spelers en toeschouwers in het tunneltje voor de ingang te roken.
Lisanne vult aan met de vraag of het niet beter is om een rookzone in te stellen.
Peter Buyl
Moet er geen verbod komen op honden langs de lijn? Dit omdat er de kans bestaat dat
zij langs de lijn geraakt kunnen worden door ballen. Het bestuur vindt dat dit de
verantwoordelijkheid is van de baasjes
11. Sluiting
Annita bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

