
 

 

NOTULEN JAARVERGADERING V.V. RACING BOYS 2016-2017 

d.d.  22 september 2017 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

1. OPENING 

-  Opening door de voorzitter. Iedereen wordt welkom geheten en de ereleden worden 

uitgenodigd om bij het bestuur aan tafel te komen zitten. De aanwezige ereleden wensen hier 

geen gebruik van te maken. Er zijn 19 leden aanwezig op de jaarvergadering, 5 leden hebben 

zich afgemeld.  

 

2. VASTSTELLEN NOTULEN JAARVERGADERING 2016 

- De notulen van de jaarvergadering 2016 worden doorgenomen.  

Er zijn geen opmerkingen, notulen jaarvergadering 2016 worden vastgesteld. 

 

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 

-  Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen. 

 

4. ELFTALAANGELEGENHEDEN 

- De elftalaangelegenheden worden door Tonia toegelicht. We zijn gestart met 3 herenelftallen 

en een dames 7x7-team. Het dames team heeft door een al krappe bezetting en nieuwe 

blessures het einde van de competitie helaas niet gehaald. Het team is aan het begin van de 2
e
 

seizoenshelft terug getrokken. 

De bezetting bij de heren was ook krap, er zijn veel verschuivingen en flexibiliteit van de spelers 

nodig geweest om alle heren elftallen het seizoen uit te laten spelen. 

- Direct komt ook ter sprake wat de huidige status van de elftallen is. Nog voor de competitie 

officieel van start is gegaan is het huidige 3e elftal terug getrokken ivm te kort aan spelers. Het 

was niet meer mogelijk om dit met de andere elftallen op te vangen. De komende weken moet 

duidelijk worden hoe de overgebleven spelers ingedeeld gaan worden. 

 

5. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016-2017 

- De penningmeester licht het financieel jaarverslag 2016-2017 toe. 

- De rekening van Elco (veldonderhoud) van afgelopen zomer is in het overzicht van 2016-2017 

meegenomen. Mede hierdoor komen we op een klein verlies uit.  

- Over het geheel gezien hebben we op financieel gebied een gezonde club 

 

6. VERSLAG KASCOMMISSIE 

- Theo Engelen doet verslag vanuit de kascommissie. Het financieel overzicht geeft een getrouw 

beeld van de vereniging, de kascommissie geeft de penningmeester decharge. 

  

7. BEGROTING SEIZOEN 2017-2018 

- De begroting voor seizoen 2017-2018 wordt door de penningmeester toegelicht.  

- Als gevolg van een dalend leden aantal worden de inkomsten minder maar zijn er ook minder 

(kantine) uitgaven benodigd 

- Er wordt begroot op € ca. 450,- in de plus 

- De begroting van seizoen 2017-2018 wordt door de vergadering vastgesteld. 

 

8. VASTSTELLEN JAARVERSLAG 2016-2017 

- Het jaarverslag 2016-2017 wordt door de secretaris doorgenomen.  

- In het algemeen overzicht ontbrak de benoeming van Huub Slijpen als Erelid van de vereniging. 

- Het jaarverslag 2016-2017 wordt door de vergadering vastgesteld. 

 

 

 



 

 

9. BESTUURSVERKIEZING 

9.1 Christian Maas is aftredend en herkiesbaar. Christian wordt herkozen. 

 Tonia Swinkels is aftredend en herkiesbaar. Tonia wordt herkozen. 

 

10. SAMENSTELLING KASCOMMISSIE 

- De kascommissie bestaat uit Gerard Velthoven, Peter Derks en Theo Engelen. Er zijn geen 

reserve leden. In de vergadering melden zich 3 reserve leden aan: Pieter Verbaarschot (1), Rudi 

Martens (2) en Daan Verhees (3) 

 

11. RONDVRAAG 

- Pieter Verbaarschot, AED 

Na het recentelijk incident bij SPV waarbij een speler met hartklachten gereanimeerd is 

(uiteindelijk helaas tevergeefs) en enkele jaren terug waarbij Room met hartklachten naast het 

veld zat is het wellicht toch verstandig om een AED aan te schaffen. Maatschappelijk gezien 

kunnen we hier als vereniging niet onderuit. 

 Geschatte kosten zijn ca. €1400,- wat een behoorlijk bedrag is voor een kleine vereniging. 

Desondanks zien we allemaal het nut van de aanschaf in, en  de ledenvergadering draagt het 

bestuur op om een AED aan te schaffen. Er wordt wel een kanttekening geplaatst bij het 

gebruik; zorg dat er leden zijn die hem kunnen bedienen. Er hoort een instructie bij voor de 

gebruikers. Jan Swinkels bied aan om via zijn contacten bij EHBO Deurne informatie in te 

winnen. Het bestuur maakt hier dankbaar gebruik van. 

 

- Jan Verhees, hoekvlaggen 

De hoekvlaggen zijn versleten en niet meer goed. Kunnen deze vernieuwd worden? 

  Het bestuur zegt toe om dit een volgende bestuursvergadering te bekijken. 

 

12. SLUITING 

- De voorzitter sluit de vergadering 

 


