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Notulen bestuursvergadering 25 augustus 2015 , locatie: Ruud
Aanwezig: Rene Burger (voorzitter), Ed de Bie (penningmeester), Sander Ooijkaas (lid),
Ruud Warmenhoven (secretaris), Roel Metsemakers (lid)
Afwezig: Notulist: Ruud Warmenhoven (secretaris)
1. Opening
De voorzitter opent om 19.30 de vergadering en heet de nieuwe bestuursformatie welkom.
2. Notulen d.d. 14 mei 2015
De notulen (inclusief webversie) worden goedgekeurd.
3. Actiepunten
2013-06 Er is een opzet gemaakt door Ron en is dit verspreid onder de bestuursleden. Dit is
besproken. Sander neemt dit mee naar Ron. Actiepunt blijft dus staan.
2014-24 Ruud heeft Chris Maas wederom benaderd, echter is er geen respons gekomen.
Actiepunt blijft dus staan.
2015-14 Michael is benaderd, en hebben Roel en Michael gezeten met elkaar. Roel gaat er
nog achteraan, actiepunt blijft staan.
2015-15 en 2015-16 Alles is nu geregeld bij de ING, echter heeft Ruud nog geen tijd gehad
om dingen aan te schaffen. Actiepunten blijven dus staan.
2015-17 Er zijn een aantal namen genoemd en is er 1 concrete interesse voor het
trainerschap. Sander gaat hierin verder. Actiepunt blijft staan
2015-19 Er staat een bericht op de website, actiepunt kan weg.
2015-20 De KvK formulieren zijn verstuurd en is alles geactualiseerd, actiepunt kan weg.
2015-21 De zomerstop is voorbij en is elke week een training geweest, actiepunt kan weg.
2015-23 De afsluiting van het seizoen is een openingsavond geworden bij AV DEM,
actiepunt kan weg
2015-24 Gerard is gehuldigd door Rene en heeft hij ook een bloemetje ontvangen. Actiepunt
kan weg.
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2015-25 Eric en Marieke hebben een presentje ontvangen namens de vereniging voor hun
huwelijk, actiepunt kan weg.

4. Ingekomen/uitgaande stukken
Inkomend
* Jan Vos heeft zijn lidmaatschap opgezegd.
*Morteza Balloochi is lid geworden (via Jeroen Groenewold aangedragen). Hoe wordt dit bij de
COVS aangemeld? Dit geschiedt bij Willie Peijnenburg, Ruud meldt hem aan (actiepunt). Roel
geeft tevens aan dat hij geen 'De Scheidsrechter' ontvangt, Ruud neemt dit tevens mee.
Uitgaand
*Er is een uitnodiging gestuurd naar de huidige donateurverenigingen om kosteloos een
spelregelavond te organiseren, wegens de verplichte spelregelbewijs voor B-junioren.
5. Financiën
Alles is nu geregeld bij de ING en kan er gestart worden met de inning van de contributie. Ed gaat
eerst een test doen met Ruud alvorens de contributie wordt afgeschreven. Daarna komt er een
melding richting de leden (middels de website) dat er een inning komt van de contributie.
(actiepunt).
6. COVS
*Het zaalvoetbal zal op 12 of 19 september plaatsvinden bij de COVS Haarlem.
*Er zijn Dvd's gereed met beeldvragen worden deze naar de lidverenigingen gestuurd.
*Het adresboek is gereed en wordt dit binnenkort naar de lidverenigingen gestuurd.
7. Technische Zaken
Ron heeft tweemaal na de training een spelregelavond gehouden na de training. Dit ging om de
vernieuwde uitleg over de buitenspelregel en de veranderde spelregels.
8. Website
De videomodule op de website werkt niet zoals het zou horen, Ruud is er druk mee bezig om dit op
te lossen. Verder werkt alles en is het wachten op actiepunten 2015-15 en 2015-16.
9. Werving en behoud
*Morteza is lid geworden, zie ook inkomende stukken.
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*Rene stelt voor om oud leden te benaderen voor een donateurschap. Vastgesteld wordt dat COVS
activiteiten zoals zaalvoetbal en spelregels zijn hierbij niet inbegrepen. Tevens heeft men ook geen
recht op training. Rene gaat de oud-leden benaderen (actiepunt)
10. Rondvraag
Rene
Rene heeft SV IJmond aangemeld bij de Dekamarkt voor een sponsoring. Dit geschiedt middels een
stemronde. Rene houdt hierin de vinger aan de pols. (Actiepunt).
Ed
Sponsorkliks betaalt pas vanaf €50 uit aan de vereniging en is hij van mening dat het nog niet
duidelijk leeft onder de leden. Ruud stelt voor om er een mailing uit te doen met het verhaal over
Sponsorkliks, dit wordt goedgekeurd, Ruud neemt dit op zich (actiepunt)
Ruud
Ruud is benaderd door een aantal leden om de vereniging aan te melden bij het Schipholfonds. Dit
fonds geeft een subsidie bij een aanschaf van een artikel/sportveld. Omdat SV IJmond geen eigen
kantine heeft wordt dit lastig. Tevens verlangt men een aantal stukken, zoals de statuten, begroting,
offerte van het aan te schaffen product e.d.. Er wordt besloten om vooralsnog hierin geen actie te
ondernemen.
Roel
*Is het mogelijk een lijst te maken met trainingsmaterialen die de vereniging heeft? Er is een kast
bij AV DEM waar spullen in zitten. Roel zal deze bekijken en een inventaris aanleggen. (Actiepunt)
*Is er een potje voor eventuele aanschaf van trainingsspullen? Nee, dit zal moeten worden
opgenomen in de volgende begroting. Dit kan tevens bij de COVS worden opgevraagd in de vorm
van een donatie aan onze vereniging.
11. Datum volgende vergadering
24 november bij Rene om 19.30uur
12. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.20 de vergadering.
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