Secretaris
s.v. IJmond

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

Notulen bestuursvergadering 24 November 2015 , locatie: Rene
Aanwezig: Rene Burger (voorzitter), Ed de Bie (penningmeester), Sander Ooijkaas (lid),
Ruud Warmenhoven (secretaris)
Afwezig: Roel Metsemakers (lid)
Notulist: Ruud Warmenhoven (secretaris)
1. Opening
De voorzitter opent om 19.30 de vergadering.
2. Notulen d.d. 25 augustus 2015
De notulen (inclusief webversie) worden goedgekeurd.
3. Actiepunten
2013-06 Sander heeft de opmerkingen teruggekoppeld aan Ron, echter is er nog geen nieuw
concept rondgestuurd. In het actiepunt staat Michael als uitvoerende samen met Sander,
echter heeft Ron dit inmiddels overgenomen. Actiepunt wordt gewijzigd en blijft staan.
2014-24 Ruud heeft Chris Maas wederom benaderd, echter is er geen respons gekomen.
Rene vindt het te lang duren en gaat Chris telefonisch benaderen hierover. Actiepunt wijzigt
naar Rene als verantwoordelijke.
2015-02 De ledenlijst is geactualiseerd. Ed stelt voor om per kwartaal of wijziging de
ledenlijst rond te sturen naar de rest van het bestuur. Dit wordt goedgekeurd, Ruud zorgt
hiervoor. (actiepunt).Het huidige actiepunt vervalt hiermee.
2015-03 Dit is samen met de ledenlijst gevoegd. Alle adverteerders, donateurs en
donateurverenigingen staan in 1 bestand. Actiepunt kan weg.
2015-14 Er worden 2 logo's getoond en goedgekeurd. Ruud stuurt dit nu richting de leden en
wordt hier ook het oude logo bijgevoegd. Ruud wordt verantwoordelijke.
2015-15 en 2015-16 Zowel de ontwerpsoftware als de spelregelmodule zijn aangeschaft en
werken. Actiepunten kunnen weg.
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2015-17 Er zijn meerdere kandidaten besproken, echter zijn is er nog niets concreets.
Actiepunt blijft staan
2015-27 Morteza is aangemeld, Ruud heeft tevens navraag gedaan voor Roel en dit zou nu
opgelost moeten zijn. Actiepunt kan dus weg.
2015-29 Ruud heeft de voetbalverenigingen aangeschreven en heeft dit geresulteerd dat
Wijk aan Zee als nieuwe donateurvereniging zich heeft gemeld. Velsenoord, Stormvogels en
Uitgeest hebben ook een donatie gedaan.
2015-30 De data staan op de website, actiepunt kan weg.
2015-31 Rene heeft al een aantal donateurs aangedragen en is hiermee continu bezig.
Actiepunt blijft hierdoor nog staan.
2015-32 De Dekamarkt heeft besloten om een andere actie op te zetten (messenset) en heeft
de sponsoractie stopgezet wegens te weinig animo. Actiepunt kan weg.
2015-33 De leden zijn inmiddels 2x benaderd om via Sponsorkliks een bestelling te
plaatsen. Actiepunt kan dus weg.

4. Ingekomen/uitgaande stukken
Inkomend
* Er zijn 3 opzeggingen binnengekomen voor het lidmaatschap, dit zijn:
* Eric de Gans
* Jan van der Winden
* Frank Uitgeest
Rene heeft Eric en Jan benaderd voor een donateurschap. Eric heeft aangegeven hier niet op in te
gaan en Jan zou hierover nadenken en later terugkoppelen. Rene benaderd Frank nog voor een
donateurschap (actiepunt)
* Er zijn 2 aanmeldingen binnengekomen, dit zijn:
* Aron Jongman
* Wesley van Huffel

Uitgaand
* De adverteerders die nog een restantbedrag moeten betalen zijn gefactureerd en via de post
aangeschreven
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5. Financiën
Behoudens de contributie en adverteerders is er geen nieuws te melden omtrent de financiën.
6. COVS
*Vanuit de COVS zijn meerdere persberichten gekomen wegens een aantal molestaties in het land.
Deze zijn kenbaar gemaakt via de website
*De PHTZ-vergadering is op 7/12 bij Waterland. Wie gaat er heen? Rene en Roel zullen namens de
IJmond de vergadering bijwonen.
* De KNVB heeft voor het seizoen 2016-2017 een nieuwe scheidsrechterspiramide wegens de
nieuwe 2e divisie. De COVS heeft haar leden hierin gevraagd om een mening te geven via de
website van de COVS. Ruud heeft deze reactie inmiddels doorgestuurd richting de leden.
7. Technische Zaken
* Ron en Folkert hebben op 20/11 een avond georganiseerd voor het leiden van pupillen wedstrijd
op verzoek van RKVV DEM.
* Op 18/11 is er na de training een ronde gehouden voor de Rotonde Bokaal. De totaaluitslag volgt
nog via de TC.
8. Website
* De lay-out is iets veranderd door lichte aanpassingen
* De spelregel- en videomodule werken en kunnen met elkaar gecombineerd worden. Een aantal
vragen bevatten het bekijken van een video waarna er een antwoord gekozen moet worden.
*Ruud heeft een Youtube kanaal geopend, zodat video's (van bv. spelregelwedstrijden) niet op de
site gezet hoeven te worden. Nadeel hieraan is dat alle video's met buitenlandse teams erin
verwijderd worden wegens auteursrechten.
9. Werving en behoud
Is besproken bij inkomend/uitgaand. Ruud vraagt of dit niet van de agenda kan, dit wordt
geaccepteerd.
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10. Rondvraag
Sander
*Is SV IJmond nog benaderd om bij de SOIII-cursus aan te schuiven (voorheen BOS-cursus)?
Gerrit Dekker voorzag Ruud altijd informatie hierin, echter sinds de introductie van de SOIII is het
stil. Rene stelt voor om Gerrit hierover te bellen, dit wordt geaccepteerd. Rene neemt dit op zich
(actiepunt)
*Sander neemt met de rest de trainingen door rond de feestdagen en komen er geen avonden in het
geding.
Ruud
*Er is een mail rondgestuurd om de adverteerders anders neer te zetten op de website, nu staan
deze onder elkaar en oogt het onoverzichtelijk. In de nieuwe opzet wordt er alleen gebruik gemaakt
van logo's en kan er geklikt worden op een logo voor een advertentietekst van de desbetreffende
adverteerder. Kan dit toegepast worden? Dit wordt geaccepteerd, Ruud zal dit op de site aanpassen
(actiepunt).
*Wie nodigen wij uit voor verschillende activiteiten? In principe alle adverteerders, leden en
donateurs. Bij de ALV en de nieuwjaarsreceptie ook een uitnodiging voor de COVS.
Rene
Via de email is kenbaar gemaakt dat Piet Karssen opgenomen is in het ziekenhuis wegens
uitvalsverschijnselen. Rene regelt een kaart en wordt er een bedrag afgesproken.
11. Datum volgende vergadering
19 januari 2016 bij Sander om 19.30uur
12. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.20 de vergadering.
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