Notulen Algemene Ledenvergadering
Voetbalvereniging EZC’84

Datum:
Aanwezig:

24 augustus 2017
Maurice Schalker, Berry van Welsum, Bert Harmsen (voorzitter), Jan Piet de
Gooijer, Adriaan van Essen, Wilbrand Oonk, Mark van Emmerik (voorzitter
stichting), Kees Raadsveld (penningmeester stichting) en Winfred Kooij
(secretaris).

Afwezig: niemand met kennisgeving afwezig

1. Opening
De voorzitter Bert Harmsen opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen van harte
welkom.
2. Notulen vorige vergadering
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op de notulen van de Algemene Ledenvergadering
d.d. 2 juli 2015. De notulen zijn daarmee vastgesteld.
3. Ingekomen stukken (post e.d.) en overige mededelingen
Maurice Schalker geeft aan dat er bij punt 5 “bestuursverkiezing” een aanvulling is: de heer Jan
Loogman is aftredend bestuurslid en niet herbenoembaar.
4. Algemeen jaarverslag door de voorzitter
De voorzitter geeft aan dat vanaf het komende seizoen de ALV in september zal plaatsvinden omdat
de penningmeester dan ook het seizoen financieel heeft afgesloten en een duidelijk financieel beeld
gegeven kan worden.
Tevens geeft de voorzitter aan dat de vereniging dringend op zoek is naar vrijwilligers voor zowel de
jeugd als het onderhoud. De vereniging kan niet zonder vrijwilligers.
Daarbij gaat de dank uit naar alle vrijwilligers die zich het afgelopen seizoen weer hebben ingezet
voor de vereniging.
Ook voor het nieuwe seizoen zijn allerlei vrijwilligers al weer druk bezig met het nieuwe seizoen en is
er geklust aan een nieuwe indeling met afsluitbare kasten in het ballenhok, onderhoud, ict-zaken,
materiaal, indeling elftallen enz.
De voorzitter leest een passend stuk voor met de titel “Aanvullen”.
Bij het bestuur is een binnen gekomen stuk gekomen voor de aanleg van een pannakooi.
De aanvraag is enthousiast ontvangen en zal in de eerstvolgende bestuursvergadering worden
behandeld.
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5. Jeugdcommissie (JC)
Door de voorzitter van de JC Wilbrand Oonk wordt een toelichting gegeven op het afgelopen seizoen
en een vooruitblik op het komende seizoen.
Hij geeft een toelichting over de wijziging in het bestuur en zijn rol als voorzitter van de JC en lid van
het hoofdbestuur.
Binnen de JC is er gekozen voor een andere manier van communicatie en wordt er nu in deelgroepen
vgaderd. De JC komt indien noodzakelijk in zijn geheel bij elkaar.
Er is meer aandacht over communicatie. De afgelopen jaren was er te weinig communicatie van en
naar de JC. De ouders worden beter geïnformeerd. Voorstellen leiders en huishoudelijke regels.
Nodigen ook actief de leden uit om te komen met problemen als die er zijn.
Er is vroeg begonnen met de teamindeling. Er zijn meerdere jeugdspelers. De opendag heeft er ook
voor gezorgd dat zeker 4 nieuwe leden zich hebben aangemeld.
Nieuwe veranderingen voor de jeugd. Dit jaar wordt begonnen met de F en volgend seizoen de E en
daarna de D.
De link wordt op de website geplaatst.

6. Terugblik senioren door Jan Piet de Gooijer

Terugblik seizoen 2016/2017
Het seizoen 2016/2017 is niet het beste seizoen in de historie van EZC’84.
Gestart met 4 seniorenelftallen en helaas geëindigd met krap 3 elftallen.
Het 1e elftal kende een teleurstellend seizoen mede door een groot aantal blessures kon
men bijna niet met een vast team spelen waardoor de resultaten tegenvielen. Neem daarbij
ook het opstappen van dhr. Blok als trainer halverwege wat mogelijk ook zijn weerslag had
op de resultaten.
Gelukkig werd Frank Spijker bereid gevonden om de kar te trekken en zal dit ook het
komende seizoen doen samen met Harrie Visch. Het 2e kende een seizoen zoals de
voorgaande seizoenen onder in de 4e klas.
Een combinatie met wat ouderen en jeugd heeft het 2e op de been gehouden. Het 3e heeft
het seizoen helaas niet af kunnen maken ook blessures en het overstappen van enkele
oudgedienden naar de 35+ had zijn weerslag op het elftal. Gelukkig waren een aantal
overgebleven spelers bereid om het 4e naar de eindstreep te slepen want ook daar had men
te maken met een blessuregolf. Al met al was iedereen blij dat het seizoen ten einde was.
Voorbeschouwing seizoen 2017/2018.
Voor het nieuwe seizoen zijn er wat wijzigingen doorgevoerd.
We starten bij het 1e elftal met een spelersgroep van 24 man.
Deze worden ondersteund door F. Spijker hoofdtrainer, H. Visch assistent-trainer,
M. Boeve keeperstrainer, H. Kaygin masseur en leiders H. Jonker en A. van Schoonhoven.
Grensrechter wordt dhr. Krijgsman. Een aantal nieuwe leden mochten wij verwelkomen
en een enkeling is vertrokken. Wij hebben goede hoop op een beter seizoen dan vorig jaar.
Het 2e elftal is geen selectie elftal meer. Gelukkig kunnen we weer met 4 elftallen starten.
Mede op initiatief van een aantal jongeren is besloten een jong 3e elftal in te schrijven.
Enkele oud-jeugdspelers zijn benaderd om in een zgn. vriendenelftal te komen voetballen.
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Het bestuur is akkoord gegaan ook met het oog op de toekomst aangezien de lagere
elftallen aan het vergrijzen zijn. Dit houdt in dat 2,3, en 4 zijn ingedeeld op recreatie niveau
namelijk de 6e klas. Wij hopen dat op deze manier het plezier in het spelletje behouden
blijft.
7. 35+ en de dames
In het seizoen 2015/2016 is er een begin gemaakt met het 35+ voetbal op de vrijdagavonden. EZC is
met een team begonnen.
Het afgelopen seizoen zijn wij begonnen met twee 35+ teams door de komst van nieuwe leden,
leden die al eerder waren gestopt en deels gestopte 40+ voetballers van de zaterdag.
Waarbij het ene team meer recreatief is ingesteld en het andere meer prestatiegericht.
In de voorjaarscompetitie is het prestatiegerichte 35+ team ongeslagen kampioen geworden.
Ook in het nieuwe seizoen zal er weer met twee teams worden gestart.

Vanaf het nieuwe seizoen 2017-2018 zal het seniorenteam van de vrouwen op vrijdagavond in
competitieverband uitkomen. Na jaren van hard trainen is het ervan gekomen en gaat het
damesteam op de vrijdagavond in competitieverband voetballen.
8. Public Relations / ICT (Maurice Schalker)
Seizoen 2016/2017 was een druk en bewogen jaar m.b.t. de Public Relations.
Behalve het tijdelijk vervullen van het interim voorzitterschap stond het seizoen bol van de
veranderingen en uitbreidingen.
Kantine-display.
Halverwege het seizoen hebben we in de kantine een display(tv-scherm) waarop de bezoekers
geïnformeerd worden over zaken zoals wedstrijden en nieuws etc etc.
Kassa-systeem.
Sinds dit jaar beschikken we ook over een automatisch kassasysteem in de kantine. Tevens kunnen
er pin-betalingen plaatsvinden. Door deze uitbreiding moest het interne netwerk van EZC aanzienlijk
worden gewijzigd. Met hulp van Ronald Wolf is dit allemaal gelukt.
Wijzigingen KNVB Sportlink
Voorheen maakte we naar tevredenheid gebruik van RPGO. Dit zorgde ervoor dat alle elftalinformatie/
programma/ trainingen etc op de website werd getoond.
De KNVB heeft in alle wijsheid besloten om hun Data-service onder te brengen in Sportlink, waardoor
het niet meer mogelijk is op RPGO te gebruiken.
Dit betekent veel extra werk om alle informatie op de juiste manier op te vragen en te tonen op de
website.
Wedstrijdformulier
De KNVB heeft besloten dat alle spelerspassen gaan verdwijnen en het wedstrijdformulier alleen nog
maar digitaal kan worden ingevuld.
Om ervoor te zorgen dat dit allemaal goed verloopt zijn er diverse info avonden door de KNVB
georganiseerd. Deze hebben we uiteraard bezocht.
Blikseminslag
Rond pinksteren werd het J.B.-sportterrein getroffen door een flinke blikseminslag.
Nadien bleek er enorme schade te zijn ontstaan. Onze telefooncentrale, het internet-modem, de
router, pinautomaat, telefoon en PC in het wedstrijdsecretariaat hebben de inslag niet overleefd en
moesten worden vervangen.
Helaas duurde dit iets langer dan voorzien. Inmiddels werkt alles weer.
Internet / Facebook
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Wij zijn druk bezig om onze website te vernieuwen. Dit was nodig omdat de programmatuur verouderd
was. De komende periode zal er alles aan worden gedaan zodat we bij aanvang van het nieuwe
seizoen weer up en running zijn.
Afgelopen periode heeft Facebook ons Facebookaccount verwijderd. Accounts zijn alleen voor
personen stelt facebook.
Alle communicatie zal dus alleen nog maar verlopen via onze facebookpagina’s van EZC ‘84 / Kweeky
/ Autoschadebedrijf de Wilde bedrijventoernooi.
Helaas kunnen we dus ook geen felicitaties en condoleances meer plaatsen via het account dat altijd
vol passie door André van Huffelen werd bijgehouden.
Fotografie / wedstrijdverslagen
Afgelopen seizoen zijn nagenoeg alle wedstrijden van het eerste elftal bezocht en vastgelegd op foto.
Daarnaast zijn diverse andere wedstrijden en evenementen vastgelegd.
Regelmatig konden we terugvallen op Carlo Zwarthof. Bedankt hiervoor.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief is afgelopen seizoen een aantal malen verstuurd. We zullen het komende seizoen de
manier van communicatie blijven gebruiken.
Elftalfoto’s
Afgelopen seizoen hebben we helaas, door omstandigheden, geen elftalfoto’s gemaakt. We zullen dit
komend seizoen weer gaan doen.

9. Sponsorzaken (Adriaan van Essen)
Rustig seizoen voor de sponsorcommissie. Voorbereiding voor de sponsoravond.
Al gastspreker is Youri Mulder en Roelof Luinge uitgenodigd.
Er zijn nieuwe sponsors bijgekomen voor de jeugd.
De sponsor van het bedrijventoernooi blijft sponsor voor de komende drie jaar.
Ook het voorstel van de pannakooi.
10. Financieel (Berry van Welsum)
Toelichting cijfers en de begroting voor het komende seizoen.
Ronald Kuiper en Arjan van Schoonhoven hebben al kascommissie de cijfers en de boekhouding
onderzocht.
Er waren geen onregelmatigheden geconstateerd.
Edo van Welsum is toegetreden tot de kascommissie voor het volgend seizoen.
Sponsorkliks wordt toegelicht en kan veel inkomsten voor de vereniging zorgen als het ruim door de
leden gebruikt wordt. De vereniging hoeft hier niets voor te doen en krijgt een commissie van de
internet aankopen door leden via sponsorlinks.
11. Stichting tot exploitatie van sportpark de Kweekweg (Mark van Emmerink)
Door de voorzitter worden de punten aangehaald die het afgelopen jaar zijn gerealiseerd, lopende
zaken en de wensen.
Het afgelopen jaar zijn gerealiseerd:
- afzuiging kleding ruimte
- parkeerplaats, financiële afronding met de gemeente loopt nog
- riolering voor kleedkamers langs
- onderhoud kunstgras; regulier en nieuwe korrels opgebracht
- vervangen hekwerk achter kleedkamers, langs woldyne en reparatie Oenerweg zijde
Punten van actie welke lopend zijn;
- Bomen, doodhout en dode bomen, kosten o.a.
- financiële afhandeling parkeerplaats gemeente
- subsidie aanvraag voorbereidingen financiën tbv vervangen toplaag kunstgras over ongeveer 3 jaar,
kosten ongeveer 190.000,--
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Wensen (niet op volgorde van urgentie )
- stortplaats groen op eigen terrein
- entree borden bij entree nieuwe parkeer plaats
- toiletten en entree kantine
- gras nabij ingang hoofd veld
- Opknappen pannakooi, door nieuwe parkeer plaats meer in de loop
Penningmeester Stichting (Kees Raadveld)
Kees geeft een toelichting op de cijfers.
Aandachtspunten vanuit het bestuur voor het komende seizoen
Bert benoemd de aandachtspunten. Sheet

12. Rondvraag
Gerrit van Voorst geeft aan dat hij gaat stoppen met het schoonmaken van de reclameborden. Het
werk is te zwaar en het is niet meer te doen.
Frank Vijge geeft aan dat het moeilijk is om vrijwilligers binnen te krijgen. Ook de opkomst van ouders
bij elftal besprekingen. De voorzitter heeft dit ook al eerder aangegeven.

Afsluiting met een spreuk. Houtvuur brandt
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