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Notulen bestuursvergadering 15 september 2014 , locatie: Rene
Aanwezig: Rene Burger (voorzitter), Ruud Warmenhoven (secretaris), Sander Ooijkaas (lid),
Rafael Miralles Agullo (lid)
Afwezig: Eric de Gans (penningmeester)
Notulist: Ruud Warmenhoven
1. Opening
De voorzitter opent om 19.25 de vergadering en geeft te kennen dat hij in zijn aanstaande periode
het teamgebeuren benadrukt.
2. Notulen d.d. 15 april 2014, inclusief webversie
De notulen worden goedgekeurd, er zijn geen aanmerkingen
3. Actiepunten
2013-13 De recente notulen staan op de site, echter zoals eerder afgesproken blijft dit
actiepunt staan.
2014-06 Op 21/9 is de fietstocht, echter moet de IJmond een rekening hebben bij de
Rabobank om eventuele sponsoring binnen te halen. Aangezien de IJmond deze niet heeft
kan de IJmond dus niet meedoen aan de tocht. Actiepunt kan dus weg.
2014-10 Sander is naar de afsluiting geweest bij de BOS-cursus, gegeven door Jan
Kieftenbeld. Hier waren 16 cursisten en heeft Sander verscheidene toezeggingen gehad,
echter tot op heden nog geen nieuwe aanmeldingen. Actiepunt kan dus weg.
2014-12 Inmiddels is de organisatie voor de finale spelregels 2015 van West I in het beheer
van de IJmond. Rene heeft schriftelijk bij FC Uitgeest verzocht de kantine te reserveren.
Verschillende mensen staan al vast c.q. zijn benaderd. De juryleden moeten nog wel
benaderd worden, eveneens mensen vanuit de IJmond voor invulling spelregelteam(s).
Actiepunt blijft dus staan
2014-18 De afsluiting is inmiddels geweest bij Jan van der Winden. Dit is een zeer
geslaagde avond geweest. Vanuit het bestuur is er een bijdrage gedaan aan Jan, actiepunt
kan dus weg.
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4. Ingekomen/uitgaande stukken


De COVS West I heeft gevraagd aan alle lidverenigingen om een mening te geven over hoe
men de COVS ziet. Dit heeft de IJmond al gegeven bij de rond-de -tafel bijeenkomst die de
COVS heeft georganiseerd.



De COVS West I heeft tevens verzocht aan elke lidvereniging om een lid voor te dragen
voor de week van de scheidsrechter. Hierbij maakt degene kans op een clinic met een BVscheidsrechter. Namens de IJmond is er 1 lid voorgedragen.



Sport-in heeft een verzoek gedaan om een stuk over onze vereniging te schrijven, zodat dit
gepubliceerd kan worden in hun krantje. Inmiddels is dit gebeurd en staat de IJmond in deze
krant.



Radio Heemskerk heeft een verzoek gedaan aan alle sportverenigingen om hun nieuws met
hun te delen, zodat dit vermeld kan worden in hun programma. Na een korte inventarisatie is
de mening dat de IJmond niet hier nieuwe leden vandaan kan halen, echter kan het geen
kwaad om verdere informatie de vergaren. Dit wordt verder geïnventariseerd wat er
mogelijk is.



De VCN (landelijk orgaan van de COVS) heeft aangegeven dat de voorzitter hiervan per
direct is opgestapt.

Verder geen uitgaande stukken.
5. Financiën
Rene is door enkele leden benaderd om KNVB-badges aan te leveren. Hierop wordt besloten dat
leden die een badge willen dit via de scheidsrechterszaken kan regelen bij Jethro Abram.
Rene vraagt of het bekend is of er al een aanschrijven is geweest richting de voetbalverenigingen,
aangezien de brief nog geactualiseerd moet worden. Ruud zal dit navragen bij Eric en de brief
actualiseren.
Nieuwe penningmeester
Aangezien Eric heeft aangegeven dat hij niet herkiesbaar is, moet de IJmond een nieuwe
penningmeester aanstellen.
Rafael stelt voor om de post over te nemen en stelt zijn huidige functie ter beschikking. Dit wordt
geaccepteerd en wordt er nu gezocht naar een nieuw bestuurslid.
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6. Technische Zaken
Sander vraagt of er wel een datum is voor de Rotonde Bokaal. Folkert zal hierin benaderd moeten
worden. Sander neemt dit op zich als bekerhouder van de laatste editie.
7. Website
De lay-out iets anders geworden, verder geen bijzonderheden.
8. Werving en behoud
Er zijn 4 nieuwe leden bij de SV IJmond, te weten Nour, Jan, Jeroen en Michael. Verder zijn er
geen opzeggingen binnengekomen.
10. Rondvraag
Ruud vraagt of er een agendapunt gemaakt kan worden voor de COVS. Dit wordt geaccepteerd.
11. Datum volgende vergadering
4 november bij Sander thuis. Hierbij wordt de ALV 2015 aan de agenda toegevoegd.
11. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.15 de vergadering.
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