Secretaris
s.v. IJmond

R. Warmenhoven
de Ruyterstraat 146
1972BL IJmuiden
0255-516875
secretaris@svijmond.nl

Notulen bestuursvergadering 13 april 2015 , locatie: Eric
Aanwezig: Rene Burger (voorzitter), Eric de Gans (penningmeester), Sander Ooijkaas (lid),
Ruud Warmenhoven (secretaris)
Uitgenodigd door bestuur: Ed de Bie en Roel Metsemakers
Afwezig: Notulist: Ruud Warmenhoven (secretaris)
1. Opening
De voorzitter opent om 19.30 de vergadering en heet Ed en Roel van harte welkom.
2. Notulen d.d. 19 januari 2015
Sander geeft aan dat bij punt 2013-06 moet staan: Sander heeft Michael benaderd. Deze wijziging
wordt goedgekeurd.
3. Actiepunten
2013-06 Er is geen verandering te melden, er is nog geen concept flyer. Sander gaat hier
achteraan.
2014-12De organisatie staat, alleen moeten de juryleden en de teams worden uitgenodigd.
Rene vraagt aan Ruud om dit te verzorgen, Ruud pakt dit op. Ruud krijgt van Rene alle
namen en teams en zal Rene namens de IJmond het voorwoord verzorgen.
2014-31 Het contract met Sephimar is inmiddels opgezegd, actiepunt kan weg.
2014-32 De stukken zijn inmiddels binnen bij Ruud.
2015-01 De jubilarissen moeten worden uitgenodigd voor de ALV, Ruud zal hen
uitnodigen.
2015-02 Eric geeft aan dat hij geen wijzigingen heeft gekregen van Sander, Sander zal deze
nogmaals sturen.
2016-06 De nieuwe website is sinds een aantal maanden online.
2015-07 Iedereen is benaderd voor de invulling voor de commissies, iedereen blijft
herkiesbaar.
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4. Ingekomen/uitgaande stukken
Inkomend
• Eric heeft een decharge van de kascontrole commissie ontvangen en wordt dit ingebracht bij
de ALV.
•

Eric heeft stukken van de ING ontvangen voor Rene, alleen zijn deze stukken (bankpas e.d.)
verlopen. Rene zal zelf langs de ING moeten gaan voor het in orde maken van deze stukken

•

Ruud heeft van Ron Duijneveld een verzoek gekregen voor het mee betalen aan een nieuwe
prijzenkast bij AV DEM. Ruud werkt dit verder uit.

•

Michael Rasch heeft op verzoek van Ruud een nieuw logo ontworpen voor de website,
aangezien het huidige logo niet van deze tijd is qua kwaliteit. Dit logo wordt getoond en
wordt er na discussie besloten om definitief een vernieuwing te laten ondergaan voor de
website en voetbalshirts. Er wordt voorgesteld om 3 logo's te laten ontwerpen en de leden de
te laten kiezen welke men het mooist vindt.

•

Joop Beentjes heeft op zijn werk een hartinfarct gekregen en is hiervoor behandeld in het
ziekenhuis. Namens de vereniging heeft Rene via Janko een fruitmand laten bezorgen bij
Joop. Joop is op het moment thuis aan het herstellen.

•

De COVS heeft een nieuwsbericht over de Utrecht rondgestuurd. De COVS Utrecht bestaat
nu uit ongeveer 7 leden, de rest van de SVDU gaat verder onder de noemer SLA (SVDU
Lokale Activiteiten) en staat los van de COVS. Dit betekent dat men ook niet meer mee kan
doen aan COVS activiteiten.

•

Er zijn een aantal declaraties binnen gekomen, deze worden uitbetaald door Eric

Uitgaand
geen uitgaande stukken
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5. Financiën
De stukken zijn inmiddels klaar en zijn rondgestuurd binnen het bestuur. De contributie wordt
vastgesteld en voorgesteld op de ALV.
6. COVS
Vanuit de COVS is er behoudens de SVDU, alleen de digitalisering van het blad De Scheidsrechter
als nieuws te melden. Verder is er geen nieuws.
7. Technische Zaken
De SV IJmond heeft 10 april mee gedaan met 2 teams aan de halve finale spelregels van het district.
Hierin is het 1e team als 3e geëindigd en bestond deze uit : Michael, Roel en Ruud. Het 2e team
bestaande uit Aad, Menno en Ron werd laatste en zijn deze uitgeschakeld voor de finale. Rene vindt
het een goede zaak dat er sinds jaren 2 teams aanwezig waren.
8. Website
De nieuwe website staat en draait. Nieuwe items zoals een spelregelquiz, buienradar en
videobeelden zijn geïntroduceerd.
Ruud vraagt voor het ontwerpen van de website het aanschaffen van een programma, dit wordt
goedgekeurd.
Tevens geeft Ruud aan dat bij de spelregelquiz een module wordt gebruikt waarbij je niet optimaal
een quiz kunt beheren/opzetten omdat het een gratis module is. Voor het goede moet men daarvoor
betalen. Het bestuur geeft Ruud hiervoor ook toestemming om een module hiervoor aan te schaffen.
9. Werving en behoud
Sander geeft aan dat er een BOS-cursus georganiseerd wordt bij FC Uitgeest. Hierover is echter nog
geen bericht gekomen vanuit het district.
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10. ALV 2015
De stukken zijn besproken en worden aangepast. Verder worden deze rondgestuurd en op de
website gezet, behoudens het verslag van de penningmeester.
11.Rondvraag
Roel: Krijgt men oefenwedstrijden vanuit de COVS? Er wordt uitgelegd dat oefenwedstrijden via
de clubs worden geregeld en dat men zelf contact zoekt met scheidsrechters. Wel wordt het leveren
van scheidsrechters bij oefenwedstrijden aangestipt bij potentiële donateurverenigingen.
Ruud: De vereniging doet mee aan de KiKa-run. Is het een idee om nieuwe shirtjes te maken? Dit
wordt goedgekeurd, Ed merkt op dit pas te doen nadat er een vernieuwd logo is.
Sander:Wat te doen met de afsluitingsavond? Er wordt besloten dit in de ALV naar voren te
brengen richting de leden.
12. Datum volgende vergadering
18 mei bij Roel om 19.30uur
13. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.40 de vergadering
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