Secretaris
s.v. IJmond

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

Notulen bestuursvergadering 26 januari 2016 , locatie: Sander
Aanwezig: Rene Burger (voorzitter), Sander Ooijkaas (lid), Ruud Warmenhoven (secretaris),
Roel Metsemakers (lid)
Afwezig: Ed de Bie (penningmeester)
Notulist: Ruud Warmenhoven (secretaris)
1. Opening
De voorzitter opent om 19:30 de vergadering en feliciteert Sander met de geboorte van zijn zoon.
2. Notulen d.d. 24 november 2015
De notulen (inclusief webversie) worden goedgekeurd.
3. Actiepunten
2013-06 Rene heeft tekstuele aanpassingen in het concept van Ron. Sander oppert een
sponsor mee te drukken op de flyer om zo kosteloos de flyer te laten afdrukken. Dit wordt
niet overgenomen. Roel stelt voor om niet te veel achtergrondruis mee te laten bedrukken en
wordt dit overgenomen. Ruud vindt dat er te veel tekst in het concept staat en hiermee de
oorspronkelijke opzet voorbij gegaan wordt. Ruud licht toe dat een flyer met afbeeldingen
en concrete teksten (one-liners) meer effect zal hebben dan een flyer met veel tekst erin
verwerkt. De rest neemt dit over na de argumentatie en wordt voorgesteld om Ruud samen
met Sander met Ron te gaan zitten en een nieuwe opzet te maken. Actiepunt blijft staan,
Ruud komt erbij als verantwoordelijke.
2014-24 De donatie vanuit de COVS is binnen, actiepunt kan weg.
2015-14 Ruud heeft de logo’s rondgestuurd en is er tot op heden 13x gestemd.Ruud zal
nogmaals een mail de deur uit sturen om de leden attent te maken op het nieuwe logo.
Actiepunt blijft staan.
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2015-17 Mart had een potentiele kandidaat echter zag deze na bedenktijd af van de
openstaande vacature. Sander heeft verder een potentiele kandidaat gesproken en kan deze
wegens zijn verplichtingen bij zijn voetbalvereniging geen combinatie maken met SV
IJmond. Rene heeft een potentiele kandidaat benaderd, echter wil deze ook geen trainer
worden bij ons. Aangezien de tijd begint te dringen wordt er een plan B opgesteld, Roel zal,
daar waar mogelijk, inspringen mits zijn werk het toe laat. Roel geeft aan dat hij op zijn
werk een verzoek kan doen om geen dienst te draaien op woensdag, echter is men van
mening dat werk altijd voor gaat. Ruud stelt voor om een vacature te laten maken en deze
fysiek te verspreiden bij bv. AV DEM. Sander vult hier Ruud aan om deze dan bij lid
verenigingen te verspreiden in de buurt, waarop Rene ook voorstelt om deze vacature in te
sturen naar Piet Tichelaar voor het blad ‘de Scheidsrechter’ Dit wordt overgenomen. Sander
zal de vacature opstellen en verspreiden binnen het bestuur alvorens dit wordt uitgezet.
Actiepunt blijft staan, titel veranderd naar ‘Trainer/vacature opstellen’
2015-22 Roel stelt zich hierin beschikbaar om ook dingen namens de IJmond te plaatsen
nadat er uitgelegd is wat er precies verwacht wordt. Actiepunt kan weg
2015-31 Rene heeft wederom een aantal donateurs aangedragen en is hiermee continu bezig.
Deze nieuwe donateurs zijn verwerkt op de website en in de ledenlijst. Actiepunt blijft
hierdoor nog staan.
2015-34 De sleutel die Roel heeft gekregen past niet op de kast van de IJmond. Rene gaat
samen met Roel hierom nogmaals proberen de kast te openen en eventueel een sleutel
opvragen bij AV DEM. Actiepunt blijft staan.
2015-35 Ruud heeft de ledenlijst rondgestuurd en stelt voor om dit standaard rond te sturen
bij het verzenden van de notulen. Dit wordt goedgekeurd. Actiepunt kan weg.
2015-36 Frank Uitgeest is benaderd en heeft afgezien om donateur te worden. Actiepunt kan
weg.
2015-37 Wesley is lid geworden en is ook aangemeld bij de COVS. Actiepunt kan weg.
2015-38 Ruud heeft de Nuon gegevens naar Roel en Sander gestuurd, actiepunt kan weg.
2015-39 Rene heeft via Gerrit Dekker begrepen dat de IJmond ten aller tijde naar een SOIII
kan gaan als wij dat willen. Tot op heden is er nog geen cursus in de buurt geweest, vandaar
de radiostilte. Gerrit houdt ons op de hoogte als er een cursus in de buurt is welke interessant
is voor ons om te bezoeken. Actiepunt kan weg.
2015 -40 De consumpties zijn aangeboden en betaald, actiepunt kan dus weg.
2015-41 De adverteerders zijn aangepast op de website door Ruud, actiepunt kan dus weg.
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4. Ingekomen/uitgaande stukken
Inkomend
* Rene overhandigt een kaartje van een nieuwe adverteerder en verzoekt Ruud deze vanaf februari
op de website te vermelden. Dit gaat om praktijk Wijckerbogh en heeft het 2e pakket afgesloten.
Ruud zal dit regelen (actiepunt)
* Er is een bedankkaartje binnen gekomen voor Willem Bakx, welke helaas is overleden (zie
uitgaand)
* ODIN ‘59 heeft Ruud benaderd en kwam men tot de conclusie dat men geen donateur was van
onze vereniging. Ruud heeft hierop het aanschrijven naar de penningmeester gestuurd van
ODIN’59.
Uitgaand
* Er zijn 3 kaarten gestuurd namens de vereniging, te weten aan Aad van Tunen, Jay Huising en
wegens het overlijden van Willem Bakx
* Carel Jacobs heeft op 27 december wederom hartklachten gekregen en is er namens de IJmond
door Rene een fruitmand afgeleverd. Deze heeft hem goedgedaan.
* Rafael Mirales Agullo heeft een fruitmand gekregen wegens zijn operatie aan zijn heup.
* Ruud heeft nogmaals de voetbalverenigingen aangeschreven met het verzoek voor een
donateurschap.
5. Financiën
Ed heeft de financiële stukken zo goed als rond en plant een onderhoud met de kascommissie.
Verder is er geen nieuws.
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6. COVS
* Er is een COVS-bijeenkomst geweest bij SV Waterland, waarbij Rene aanwezig was. Hier is de
nieuwe piramide besproken van de KNVB. Deze piramide is nadelig voor de scheidsrechters die in
de hogere amateurgroepen fluiten. De COVS heeft haar zorgen geuit richting de KNVB over deze
nieuwe piramide, echter is er geen respons gekomen.
* De organisatie van de halve finale is bijna rond. Rene zal namens de COVS op 1 van de locaties
te vinden zijn.
* De finale van het disctrict is de locatie en de administratie rond. De rest moet nog geregeld
worden en wil Rene dit uitbesteden aan onze TC. Na argumentatie wordt dit ook goedgekeurd.
Rene zal de TC benaderen.(actiepunt).
7. Technische Zaken
*Op 4/1 heeft de TC een spelregelavond gehouden bij FC Velsenoord voor B en C-junioren voor
het verplichte spelregelbewijs. Dit werd goed ontvangen.
*Op 17 en 18 juni zal de IJmond mee doen aan een 7 tegen 7 toernooi bij SVA. Dit is een los
voetbaltoernooi, buiten de COVS om.
8. Website
Ron heeft aan Ruud gevraagd of hij Ruud kan ondersteunen bij het onderhoud/plaatsen van stukken
op de website. Ruud heeft hierop positief geantwoord en gaat hij samen met Ron binnenkort zitten
om hem wegwijs te maken. (actiepunt)
9. Rondvraag
Rene
* Bij de ING kan een sponsoring aangevraagd worden tot €1000. Hiervoor zal er bij de ING op de
website het e.e.a. moeten worden ingevuld. Rene verzoekt Ruud om dit op zich te nemen, Ruud ziet
dit echter niet zitten, waarop Sander en Rene samen dit op zich zullen nemen. (actiepunt)
*Rene vraagt wat er voor bedankjes moeten komen bij de jaarvergadering. Dit wordt vastgesteld
door het bestuur.
Roel
Roel heeft een kennis welke officialportaal.nl heeft gemaakt. Hierin kunnen scheidsrechters middels
een eigen inlog hun wedstrijden inzetten en wordt dit zichtbaar. Is dit iets voor de website? Sander
geeft aan dat in het verleden door Folkert is geprobeerd dat men hun wedstrijden door moesten
geven en gaf dat weinig respons. Misschien is dat nu anders. Ruud geeft aan dat er wat hem betreft
best gekeken kan worden. Roel maakt hierop een afspraak met Ruud en de kennis van Roel.
(actiepunt)
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Sander
Stelt zich nog eenmalig beschikbaar voor een bestuursfunctie en dient daarna zijn termijn uit
(2018). Als reden geeft Sander persoonlijke ontwikkeling aan in de vorm van zijn gezin en werk.
Ruud
*Aansluitend op wat Sander aangeeft, geeft Ruud aan niet te weten of hij na zijn termijn zich
herkiesbaar stelt wegens de gezinsuitbreiding. Dit geldt pas voor volgend jaar en is dus koffiedik
kijken. Sander vraagt of dit zowel voor de website is, echter kan Ruud hier nog geen antwoord op
geven.
*Ruud vraagt of Rene herkiesbaar is bij de vergadering en wordt dit positief beantwoord door Rene.
*Ruud vraagt of er nog jubilarissen zijn die gehuldigd moet worden? Rene zal dit nakijken
(actiepunt)
*Ruud verzoekt de stukken voor de ALV voor 1 maart in zijn bezit te hebben en alle vrijwilligers te
benaderen voor 2016. Ruud neemt dit op zich (actiepunt)
10. Datum volgende vergadering
3 maart 2016 om 19:30 bij Roel
11. Sluiting
De voorzitter sluit om 21:25 de vergadering.
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