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Algemene ledenvergadering 29 november 2017
Agenda
Opening
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Jaarverslag vertrouwenspersoon
Vaststellen contributie 2018-2019
Bestuursmededelingen,
Rondvraag
Afmeldingen; Ralph van der Zanden, Bert Kocken
Aanwezigen; 7 personen
Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de algemene ledenvergadering van
seizoen 2016-2017. Een brief van Bert Kocken wordt voorgelezen waarin hij met
name iedereen bedankt voor de brieven/kaarten/app-jes die hij heeft gekregen ivm
zijn operatie.
Op de notulen van de vorige algemene ledenvergadering (8 november 2016) zijn
geen opmerkingen en deze worden goedgekeurd.
Jaarverslag senioren seizoen 2016-2017 (door Chris Hol)
We starten ’t seizoen met 463 leden en eindigen met 466 leden. Dat lijkt in eerste
instantie stabiel maar niets is minder waar. In de maand juni en juli zijn er 51
afmeldingen (waarvan 21 kaderleden) en 52 aanmeldingen (waarvan 16 kaderleden).
Het is een landelijke trend om kader te vinden en te binden. Ook bij ons zie je die
trend.
Bij dames 1 stoppen 6 oud gedienden maar door een facebookactie vanuit de dames
zelf zijn er ook weer 5 aanmeldingen. Mijn complimenten hiervoor.
We starten dit seizoen met 9 seniorenelftallen waaronder 2 dameselftallen.
De scheidsrechters binnen NLC plannen overlegbijeenkomsten en komen ook 2 keer
in het seizoen bij elkaar op een trainingsavond. De wensen of opmerkingen die uit
deze groep naar voren komen worden besproken in bestuur of seniorenoverleg.
Gelukkig weten wij al enkele jaren deze groep vrijwilligers voor onze vereniging te
behouden en via deze plaats wil ik hun daarvoor bedanken.
De activiteitencommissie plant een aantal vaste zondagen op jaarbasis waarop de
AC zelf of door een groepje leden een feestje wordt georganiseerd.
Andere activiteiten vanuit deze groep vrijwilligers waren de Kick-off seizoensopening,
Bingoavond voor ouders van jeugdleden waarmee prijzen te winnen zijn voor het
team, Nieuwjaars rommeltoernooi en -receptie, de bedankavond voor de vrijwilligers,
de Sinterklaasavond, FIFA-avond spelcomputertoernooi voor de jeugd en senioren
en de seizoensafsluiting jeugd.
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Tijdens de bedankavond werd Bert Kocken extra in het zonnetje gezet. Bert is
uitgeroepen tot Vrijwilliger van het jaar. Het NLC`tje ging dit jaar naar Chris Hol.
Sportief gezien draaien de meeste seniorenelftallen goed mee in hun klassen
uitgezonderd het eerste en zevende elftal. Deze groepen halen te weinig punten in
de eerste en tweede helft. Wat betreft de derde helft kunnen we vermelden dat ze
met de hoogste plaatsen meedraaiden.
Het eerste elftal wordt in dit seizoen compleet verrast door de KNVB en ingedeeld in
Zuid 1. Voor iedereen is het erg wennen aan de speelstijl, hardheid en beleving van
de verenigingen waar onze spelers en begeleiding op bezoek komen. Er gaan 5
wedstrijden voorbij wanneer de eerste punten gehaald worden.
Het gehele seizoen draait het eerste elftal mee in de onderste regionen en één
wedstrijd voor ‘t einde van de competitie weten zij zich veilig te spelen en blijven ook
het nieuwe seizoen in de 4de klasse uitkomen.
In de winterstop wordt bekend gemaakt dat het contract met Gerrit v Uden niet
verlengd wordt. Gerrit geeft zelf aan te stoppen na ruim 35 jaar als trainer en gaat
zijn vrije tijd op een andere manier invullen. Het bestuur komt kort daarna met het
nieuws naar buiten dat Rene v Putten de taken van het hoofdtrainerschap gaat
invullen.
De trainers van de andere selectieteams geven aan dat zij ’t opvolgende seizoen
willen blijven: Willem v Kreij bij het 2e, Sjef de Veer en Frank vd Elzen bij de dames.
De begeleiding van de selectieteams blijft ook voor het opvolgende jaar actief.
Het vijfde elftal dat vorig seizoen kampioen is geworden start in een hogere klasse
en wordt dit seizoen NLC 3. Het oude derde komt dit jaar als vijfde senioren elftal uit.
In de winterstop wordt voor het nieuwe derde dispensatie aangevraagd en worden in
de 2de seizoenshelft wederom in de zesde klasse ingedeeld.
Door onderling goed met elkaar te communiceren op donderdag/vrijdag worden er
spelers uitgewisseld zodat iedere zondag alle elftallen met genoeg spelers kunnen
starten. Vanaf deze kant wil ik iedereen die hieraan heeft bijgedragen bedanken voor
zijn inzet met in het bijzonder de leiders van de betreffende elftallen.
Het seniorenoverleg wordt dit seizoen verder uitgerold. De leiders van alle elftallen
vergaderen eens in de 3 maanden op een trainingsavond en de dagelijkse zaken
worden besproken, afspraken worden gemaakt en de onderlinge communicatie wordt
korter en gemakkelijker mede door invoering van een lagere senioren app.
Om een vereniging als NLC goed te kunnen laten draaien zijn er vele vrijwilligers
nodig, in de begeleiding, de scheidsrechters, de onderhoudsploeg en in de
commissies. Bij deze wil ik iedere vrijwilliger bedanken voor hun inzet die zij hebben
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getoond het afgelopen seizoen. Dankzij jullie hebben de senioren met plezier en
voldoening kunnen voetballen.
Jaarverslag jeugd seizoen 2016-2017 (door Huub Baijens)
Teams
In het seizoen 2016-2017 heeft de jeugdafdeling 16 jeugdteams gehad, waaronder
twee meiden teams.
Organisatorisch
Het seizoen 2016-2017 is gestart met 3 bestuursleden: Bert Kocken (wedstrijd
secretariaat), Silvia van den Heuvel (secretaris) en Huub Baijens (jeugdvoorzitter).
Wilco Lacet (oud lid Groep voetbalzaken) is aan heb begin van het seizoen als extra
jeugdbestuurslid aangehaakt.
Het jeugdbestuur heeft een afvaardiging in het hoofdbestuur (Huub Baijens). Het
jeugdbestuur wordt geholpen door de activiteitencommissie, die veel enthousiaste en
leuke activiteiten voor de jeugd heeft georganiseerd
Het jeugdbestuur vergadert ca. 9 keer per jaar. Tussendoor is er ook nog veel
informeel direct contact. Verder organiseert het jeugdbestuur twee keer per jaar de
kaderavond, waarbij alle leiders en trainers worden uitgenodigd.
Ontwikkelingen
Aan het begin van het seizoen werd het jeugdbestuur geconfronteerd met het feit dat
Groep Voetbalzaken stopte. Met alle waardering voor de deelnemers en het (vele)
werk dat deze groep uitvoerde kreeg het jeugdbestuur hierdoor extra taken, waarop
deze niet zat te wachten. Enkele taken heeft het jeugdbestuur opgepakt; andere
worden niet meer uitgevoerd. De zaken die opgepakt zijn:
-

De indeling van de spelers voor het seizoen 2017/2018.
De indeling van trainers/leiders voor het seizoen 2017/2018
Indelen van nieuwe aanmeldingen
Maken van een trainingsschema (velden en kleedkamers)

Wat is blijven liggen:
-

Ondersteuning trainers bij trainingen
Ondersteuning trainingsvormen
Beleid speelwijze
En verder alle voetbalinhoudelijke zaken.

Voor het indelen van de jeugd heeft het jeugdbestuur 2 vergaderingen gehouden met
15 trainers en leiders. Vanuit deze (zeer positieve) vergaderingen is het beleid voor
het indelen aangepast. Zowel de indelingscriteria als de procedures zijn aangepast.
Bij het indelen van de spelers is het jeugdbestuur geholpen door drie coördinatoren,
die veel goed werk hebben verricht, waarvoor dank.
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Extra aandacht is ook gegeven aan de nieuwe speelwijzen vanuit de KNVB voor het
seizoen 2017/2018. Bij de jongere jeugd worden het aantal kinderen per team
omlaag gebracht, worden de velden kleiner en zijn de spelregels aangepast. Voor
deze veranderingen (waar wij groot voorstander van zijn) hebben we diverse zaken
voorbereid.
Naast de nieuwe taken heeft het jeugdbestuur haar reguliere taken uitgevoerd en
extra activiteiten ontplooid. Voorbeelden daarvan zijn:
-

De Grote Clubactie. Met de opbrengst daarvan zijn 8 goaltjes aangeschaft.
Het mini-F toernooi, wat voor de 3e keer werd georganiseerd en een groot succes
was met meer deelnemers dan het vorige jaar. Ook dit jaar was BSO de Blokkendoos
weer behulpzaam met extra activiteiten voor de kinderen.
De voetbalschool van de Real Madrid Foundation, waarbij ca 30 kinderen een
topweek hebben gehad.
De kerstattentie voor de kaderleden, die gewaardeerd werd door onze leiders en
trainers.

Het jeugdbestuur heeft zich enthousiast ingezet voor bovenstaande activiteiten en de
reguliere zaken. Daarbij merken we dat de sfeer binnen de jeugdafdeling zeer
positief is. Ook is er veel minder discussie geweest rondom de teamindelingen.
Grootste zorgpunt is het aantal vrijwilligers. Steeds meer taken komen op een te
kleine groep mensen te liggen, waardoor er een kwetsbare situatie is ontstaan.
De uitdaging voor het komende seizoen zal dan ook vooral zijn het gericht zoeken
naar vrijwilligers en het behoud van deze vrijwilligers.
Nawoord
We willen iedere vrijwilliger bedanken voor zijn/haar inzet in het afgelopen seizoen.
Dankzij jullie hebben de jeugdspelers met plezier en voldoening kunnen voetballen.
Daarnaast hebben zij kunnen deelnemen aan allerlei leuke activiteiten. Onze dank
daarvoor.
Jaarverslag vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon heeft weliswaar enkele vragen gekregen maar deze bleken
niet voor haar van toepassing en zijn derhalve doorverwezen naar de juiste persoon.
Er zijn dus geen zaken geweest voor de vertrouwenspersoon.
Jaarverslag penningmeester
De kascontrole-commissie (Remco Bijl, Tim Melief, Thijs van Amstel) heeft op 18
oktober de boekhouding gecontroleerd en haar bevindingen op papier gezet. Zij
hebben het bestuur decharge verleend.
Details over de balans en begroting zijn te allen tijde bij de penningmeester in te
zien.
Omdat we meer uitgaven verwachten is ons voorstel om de contributie voor seizoen
’18-’19 met €5 te verhogen.
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Opmerkingen aanwezigen:
Kunnen er geen teams aangewezen worden voor taken zoals onderhoud van het
park? Een aantal dingen worden al opgepakt door diverse teams/mensen. Het zijn
voornamelijk grote materiele zaken die ingezet moeten worden of machines die aan
vervanging toe zijn. Door de bezuinigingen van de gemeente krijgt de FVGL €800,minder per veld voor onderhoud. Het contract tussen gemeente en FVGL loopt nog 1
jaar; hoe daarna het onderhoud wordt ingevuld weten we nog niet. Dit kan voor ons
betekenen dat we op den duur met veel hogere kosten komen te zitten.
Stemronde: de verhoging wordt aangenomen met 4 voor en 3 tegen.
Het voorstel om wat meer taken onder de teams te verdelen willen we wel in gaan
zetten, maar dan moeten we wel iemand hebben buiten het bestuur die deze taak op
zich wil nemen. Vrijwilligers mogen zich hiervoor aanmelden.
Kunnen we niet de kantine prijzen met 10 cent verhogen? Wellicht dat dit een optie is
voor de toekomst. We zullen eens bekijken hoe onze verkoopprijzen liggen tov
andere kantines.
Bestuursmededelingen, -verkiezingen
Ivan en Chris worden door de 7 aanwezige herkozen.
Rondvraag
Landa: waarom de nieuwjaarsreceptie in de sporthal en niet in de kantine? Dit jaar is
het toernooi op vrijdag overdag voor de jeugd en s ’avonds voor de senioren. Als we
het daarna verplaatsen naar de kantine haken er veel mensen af en zijn er weinig
leden meer aanwezig. Het idee om volgend jaar een activiteit te plannen OP het
sportpark en daarmee samenhangend een nieuwjaarsreceptie wordt zeker
meegenomen in de AC.
Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en de vergadering wordt
gesloten.

