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Opening
Rob heet iedereen welkom en de ereleden in het bijzonder.

Notulen ALV 16 november 2016, bijzondere ALV 11 juni 2017 en bijzondere ALV 18 juni
2017
Tekstueel: Clubhuis moet sporthuis zijn.
De notulen worden verder goedgekeurd. Zowel de notulen van de ALV als van de bijzondere
ALV.

Mededelingen en ingekomen stukken
Binnenkort vindt weer een nieuwe scheidsrechterscursus plaats. 26 leden en ouders hebben
zich aangemeld hiervoor.

Er is onderzoek gedaan naar de watervoorziening op het veld.



Winsum West voorziet in de aanleg van extra voetbalvelden. Deze moeten achter ons
fietspad gerealiseerd worden. Hierdoor krijgen we een parkeerplaats dicht bij het veld.
Er komen zonnepanelen op het dak ivm energiebezuiniging.
Anna Frouke zegt dat er volgende week (7 december 2017) een informatieavond is over de
plannen van Winsum West.

Er is een aanvraag ingediend voor een tweede veld. Dit is helaas afgewezen, maar er is wel
toegezegd dat er een nieuwe toplaag op het huidige veld komt. Wanneer dit gaat gebeuren
is nog niet bekend.

Van DWA zijn er weer meldingen geweest over het opruimen en schoonmaken in en rond
het clubhuis. Opnieuw de mededeling om te zorgen dat het clubhuis netjes achtergelaten
wordt.

Jaarverslag seizoen 2016 - 2017
Geen aanvullingen.
Jaarverslag is goedgekeurd.

Financieel verslag seizoen 2016 - 2017
Er wordt een uitdraai van de jaarrekening uitgedeeld.
Penningmeester Hans Bruining ligt het financieel verslag toe.
Punt van aandacht: Er wordt een redelijk bedrag aan keepersspullen en hockeyballen
uitgegeven.
Financieel jaarverslag wordt goedgekeurd.

Verslag kascommissie
De commissie heeft geconstateerd dat de boekhouding in orde is en keurt het goed.

Benoeming nieuwe kascommissie
Erik Zwart treedt af en Kristaan Spoelstra blijft aan. Ivar Tromp zit nu in de kascommissie.

Begroting 2017 - 2018
Gebaseerd op dezelfde lijn als vorige jaren, maar wel wat meer geld uitgaand naar
keepersspullen.
De contributie blijft hetzelfde.
Bart Fledderus vraagt of er ook een mogelijkheid is om kinderen een kans te geven die de
contributie niet kunnen betalen. Via de website is er een link te vinden naar de gemeente
waar je een aanvraag kan indienen.

Vacatures technische commissie
Rob Jan is zelf een half jaar eruit geweest en Anna Frouke wil er graag mee stoppen.
Anna Frouke heeft bij de coaches van de jongste jeugd teams afgesproken dat er iemand
naar voren moet stappen om dit op zich te nemen, anders spelen de jongste jeugdteams
geen wedstrijden meer, omdat ze dan niet ingeschreven gaan worden.

Omgaan met materialen materiaalhok
Lotte: De ballen die verdwijnen gaan voor een groot deel door het hek heen de bosjes in.
Er verdwijnen regelmatig maskers en andere spullen uit de keeperstassen, waardoor de
pakken niet compleet zijn. Binnenkort komen er hokken waar de keeperspakken per team in
komen met een slot per team.
Zorg dat iedereen zijn eigen spullen opruimt en dat het niet allemaal neerkomt op de laatste
teams die een wedstrijd of training hebben.



Rondvraag
Wanda Zijlstra vraagt of er nog ruimte is voor een extra veld in de toekomst.
Liset Vonk vraagt of er nog trainingsshirts komen. Dit zit bij de Grote Clubactie in.
Anna Frouke zegt dat de voetbalclub rookvrij is en vraagt of het een idee is om dat hier ook
te realiseren.

Sluiting
Rob Vos sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.


