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Notulen bestuursvergadering 16 januari 2018; locatie Ed
Aanwezig: Rene Burger (voorzitter), Sander Ooijkaas (lid), Ruud Warmenhoven (secretaris),
Jay Huising, Ed de Bie (penningmeester)
Afwezig:
Notulist: Ruud Warmenhoven (secretaris)
1. Opening
De voorzitter opent om 20:00 de vergadering, in het bijzonder Jay wordt welkom geheten. Jay wil
zich kandidaat stellen
2. Notulen d.d. 11 september 2017
De notulen (inclusief web versie) worden goedgekeurd.
3. Actiepunten
2017-04 Actiepunt is besproken, echter geen duidelijke vooruitgang. Punt blijft staan
2017-06 De commissie gaat bestaan uit: Pim Sturkeboom, Rafael Mirales Agullo en Wil
van der Laan. Voor het jubileumboek (digitaal) zijn Sander en Menno benaderd. Menno
heeft toegezegd, Sander staat nog in dubio.
2017-08 Is besroken.
2017-09 Zie 2017-08
2017-10 Zie 2017-08
2017-11 In de statuten staat nergens beschreven dat als iemand geen lid is van de COVS dat
deze geen geldige stem heeft binnen de SV IJmond. Er staat enkel benoemd dat wij zijn
aangesloten bij de COVS. Actiepunt kan weg
2017-12 Dankzij Rene is Martin nu definitief donateur, actiepunt kan weg. Rene heeft
tevens met Roel gesproken welke nu donateur is bij ons.
4. Ingekomen/uitgaande stukken
Inkomend en tevens uitgaand
 Rene overhandigt een mail omtrent de spelregelwedstrijden van de COVS, waarin
terugkoppeling wordt gevraagd. Sander en Ruud nemen dit op zich (actiepunt )
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Tim van Bladeren (clubcollect) heeft SV IJmond benaderd voor de inning van contributie.
Een rondgang in het bestuur leert dat er geen draagvlak is voor clubcollect.

5. Financiën
Ed heeft de balans opgemaakt voor 2017. Wat als eerste opvalt is dat de werkelijke contributie
opbrengst lager is dan begroot. Voor 2018 wordt besloten om de contributie lager in te schatten.
Qua advertenties liggen een aantal achterstanden voor betalingen, Rene zal hier achteraan gaan
(actiepunt). Rene heeft een pakket ontvangen wie er nog moeten betalen.
Wat verder opvalt zijn de bestuurskosten, echter zijn er vele vervelende dingen gebeurd (overlijden
/ ziekte)
Onderaan de streep is er een plus te noteren van ongeveer 80 euro.
De contributie wordt met 1,4% (CPI) verhoogd en zal 52,12 gaan bedragen.
6. COVS
COVS Zeist stapt uit de COVS
In september moet er een opvolger zijn voor Piet Tichelaar, echter nog geen kandidaten.
7. Technische Zaken
Er is al het e.e.a. besproken bij de actiepunten, Jay zal zich gaan bezighouden met de TC-zaken.
8. Website
Official Portaal heeft problemen. Zo kan er geen aanstelling geplaatst worden voor 2018. Ruud is er
mee bezig. Alternatief is handmatig alles bij te houden, wat onbegonnen werk is.
Jay stelt voor om bij het Nova College een vraag te stellen om een oplossing te bieden tegen een
laag tarief. Jay mailt het Nova College
Jay wil graag de clubbladen digitaliseren en op de website plaatsen. Ruud wil weten hoeveel ruimte
dit gaat innemen. Dit is afhankelijk van de gebruikte bestandsindeling. Rene gaat bij de landelijke
COVS na wat hier gebruikt wordt, Jay gaat daarna hiermee verder. (actiepunt)
9. Rondvraag
Rene
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Er treden 2 bestuursleden af, houd de ogen/oren open.
Paul van der Meer heeft geen molestaties gehad in 2017 en gaat door met zijn functie.
Ed
Ed stopt na zijn termijn met de functie penningmeester in 2019
Jay
Ruud
Sander
10. Datum volgende vergadering
27 februari om 19:30 wordt als volgende vergadering genoemd. Locatie: Rene
11. Sluiting
De voorzitter sluit om 21:30 de vergadering.
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