Algemene Ledenvergadering van H.C. Winsum
27 september 2009

Aanwezig:

Arnold Bisschop
Anna Frouke Bruining
Hans Bruining (penningmeester)
Peter Flach (voorzitter)
Bart Fledderus
Trix Fledderus
Celine Koch
Wim Möhlmann
Jan van der Moer

Marian Osse
Frits Pleiter
Anneke Schmidt
John Schuster
Rob Vos (secretaris)
Henk van der Weide
Jannet Wielinga
Wanda Zijlstra

Toehoorders: Veronica van der Moer-Kosar

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 14.45 uur.
2. Notulen algemene ledenvergadering van 12 oktober 2008
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen:
o De secretaris zal er voor zorgen dat de notulen van deze ALV weer zo snel mogelijk
via de webmaster op de website worden geplaatst.
3. Ingekomen stukken
o Brief van bedrijf met aanbieding mal en verf voor aanbrengen markering 5-meterlijn
rond de cirkel zal worden doorgespeeld aan de gemeente.
o Informatiemateriaal KNHB over nieuwe spelregels.
4. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
5. Jaarverslag seizoen 2008-2009
De secretaris leest het jaarverslag voor. Dit zal worden geplaatst op de website.
Een minuut stilte wordt in acht genomen ter nagedachtenis aan de overleden oud-leden Piet
Mook (oud-voorzitter) en Egbert Mellema.
6. Financieel verslag penningmeester 2008-2009
De penningmeester licht het financieel jaarverslag toe.
o Er is een positief resultaat van ruim € 1.800.
o De kantineomzet was ruim € 1.000 hoger dan begroot, maar daar stonden ook
grotere uitgaven tegenover (€ 500 in verband met langste-dag-familietoernooi).
o De post reiskosten is onbenut.
o Goed nieuws is ook dat alle leden hun contributie hebben betaald.
Beantwoording/reactie op vragen/opmerkingen:
o
o

De renteinkomsten waren aan de lage kant; halverwege het seizoen is er op een
nieuwe rekening overgestapt met een hoger rentepercentage.
De post vergoedingen betreft de vergoeding aan de twee trainsters jeugd.

7. Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Bart Flederus en John Schuster, heeft de kas gecontroleerd
en goed bevonden. De vergadering verleent het bestuur décharge.
8. Benoeming nieuwe kascommissie
John Schuster en Henk van der Weide stellen zich beschikbaar voor de nieuwe kascommissie
en worden benoemd.
9. Vaststelling begroting 2009-2010
De penningmeester licht een en ander toe. De begroting van ruim € 12.000 is ongeveer gelijk
aan de vorige begroting Vraag uit de vergadering:
o Wordt bij het betrekken van de nieuwe accommodatie meer huur berekend door de
gemeente ? Antwoord: dat weten we nog niet.
De begroting wordt vastgesteld.
10. Accommodatie - nieuwbouw clubhuis/kleedruimte
De voorzitter geeft een uitgebreide toelichting.
Zoals ook al in het jaarverslag staat vermeld, heeft de gemeente een bedrag van € 465.000
beschikbaar gesteld voor de bouw van nieuwe kleedruimtes voor onze club en korfbalclub
DWA en voetbalvereniging Hunsingo. Als binnen dit bedrag ook een kantine (voor onze club
en DWA) kan worden gerealiseerd, dan is dat toegestaan. Daarbij wordt er van uitgegaan dat
de beide clubs zelf ook een bijdrage leveren, met geld of inzet van uren.
Vervolgens heeft de gemeente de 3 clubs verzocht om zelf een plan te maken. Er is een
bouwcommissie geformeerd, die samen met een aannemer een schets heeft gemaakt met
begroting. Berekend is dat de benodigde kleedkamers en kantines (onze club en DWA elk één
kantine onder één dak) binnen het budget van € 465.000 kan worden gerealiseerd (kosten
voor onze club en DWA bedragen € 335.000). De kosten van de toegangsweg vallen buiten
dit budget en zijn voor rekening van de gemeente.
Het plan moet nog worden beoordeeld door een aantal deskundigen. Daarna wordt het
gepresenteerd aan de gemeente. De precieze locatie van onze nieuwe accommodatie is nog
niet bekend; daarover moet een door de gemeente ingeschakeld bureau nog adviseren.
Verder is het idee om aan de voorkant, met uitzicht op het veld, een terras te realiseren. De
schets ligt ter inzage en wordt door de aanwezigen bekeken.
Het bestuur mikt er op dat de nieuwbouw in juni 2010 gereed is om af te schilderen.
Vanuit de vergadering wordt er op aangedrongen om een goed contract met de aannemer af
te sluiten, waarbij vooral moet worden gelet op eventuele kostenoverschrijdingen.
Hoe de eigendomsverhoudingen komen te liggen, is nog een punt van overleg met de
gemeente.
Het bestuur zal de leden via informatie op de website op de hoogte houden van de
ontwikkelingen.
11. Rondvraag
o Er is een e-mailbericht van de familie Brondijk binnengekomen met het voorstel om
de kantine schoon te maken/houden. Het bestuur zal daarvoor een voorstel c.q.
poetsrooster (4× per jaar) maken.
o Webmaster Frits Pleiter heeft behoefte aan een inhoudelijk redacteur (bewaker van
de inhoud van de website). Het bestuur zal hierop actie ondernemen.
o Arnold Bisschop bedankt het bestuur voor zijn inspanningen.
12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om omstreeks 16.30 uur de vergadering.

Rob Vos, secretaris
Winsum, 1 oktober 2009

