Algemene leden vergadering 31 oktober 2016
Datum:
Tijd:
Bestuur:
Notulist:

31 oktober 2016
20:30 uur
Arno van Tilburg, Jochem Fleuren, Guus van Hout, Ellen Dekkers, Hanno
de Hoog, Jasper van Tienen (afwezig) en Laura Beekmans
Laura Beekmans

1. Opening en welkom
Om 20:30 uur opent Arno de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Binnengekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Vaststellen agenda
Arno geeft aan dat hij nog twee agendapunten wil toevoegen. Saskia
(vertrouwenscontactpersoon) wil vertellen waar zij allemaal mee bezig is. En daarnaast
moet er ingestemd worden over het pandrecht.
5. Notulen laatste vergadering
Allereerst onze excuses dat de notulen van de laatste vergadering niet te vinden zijn op
de website. Arno geeft aan dat hij de notulen kort door zal lopen zodat men weet welke
onderwerpen besproken zijn tijdens de laatste vergadering.
Er komen geen op- of aanmerkingen op de laatste notulen.
6. Verslag kascontrolecommissie 2016/2017
Jochem neemt het woord over en stelt zichzelf even kort voor. Jochem vervult de functie van
penningmeester sinds februari en zal later deze vergadering voorgedragen worden als
nieuw bestuurslid.
Afgelopen donderdag heeft de kascontrole plaatsgevonden door Ton Thorn en Michiel
Fleuren. Zij hebben alle stukken in mogen zien en hebben aan de hand hiervan de
kascontrole vastgesteld.
7. Verkiezing kascontrolecommissie 2016/2017
Jochem geeft aan dat de kascontrole drie jaar door dezelfde personen uitgevoerd mag
worden. Hij vraagt aan Ton of hij nog een jaar de kascontrole uit wil voeren. Ton geeft
aan dat hij dit wil doen. Jochem mag namens Michiel spreken dat ook hij nog een jaar de
kascontrole uit wil voeren.
8. Goedkeuring jaarrekening
Jochem laat de resultatenrekening en balans zien en licht deze toe. Opvallend is dat er
onderaan de streep meer is overgebleven dan was begroot. Dit komt door een aantal
plussen waaronder de kantineopbrengsten, een uitkering van het lood door de
verzekering (die niet volledig nodig is geweest door het werk van vrijwilligers) en de
sponsoring. Er zijn verder geen op- of aanmerkingen op de jaarrekening en deze wordt
dus goedgekeurd.
Gesprekken met de gemeente
Om in te haken op het reserveren van onderhoud waar Jochem het over had bij de
begroting wil Arno even kort vertellen dat hij in gesprek is met de gemeente over de
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locatie hier. De gemeente is op dit moment met alle buitensport-accommodaties in
overleg over de wensen van deze verenigingen. Er gaat een gerucht rond dat de
gemeente € 1.000.000 wil vrijmaken voor deze verenigingen. De gemeente heeft dan ook
gevraagd of alle verenigingen op willen schrijven waar zij behoefte aan hebben. Je kunt
hierbij denken aan een nieuwe boiler maar ook aan een kunstgrasveld. Het is de taak van
het bestuur om hier het maximale uit te halen voor Festilent. Het bestuur gaat
opschrijven waar zij aan denken en zal dit voorzetje neerleggen bij de leden. De leden
kunnen hier dan opmerkingen en aanvullingen op geven. Arno verwacht dit rond januari
ergens klaar te hebben.
9. Begroting seizoen 2016/2017
Voor de begroting van aankomend seizoen wordt dezelfde lijn aangehouden als dit
seizoen. Opvallende zaken aan de opbrengstenkant zijn: de Ecotax subsidie die er niet
meer inzit, de inkomsten vanuit de vrijwilligersbijdrage en een kleine verhoging van de
kantineopbrengsten. Aan de kostenkant is ook een kleine verhoging van de kantine
inkopen, de afsluiting van het seizoen (Festitent) en de aanschaf van de kleding
meegenomen. Ook de begroting wordt goedgekeurd.
10. Ontwikkelingen bestuur 2016/2017
Voor de voortzetting van het bestuur is er vooral gekeken naar continuïteit in de
organisatie. Daarnaast is er van onderuit naar nieuwe bestuursleden gezocht. Het
bestuur is van mening dat een bestuursfunctie niet meer tijd moet kosten. Bij nieuwe
bestuursleden van onderuit kan sneller geschakeld worden omdat deze mensen zelf in
de commissies zitten. Bij belangrijke zaken wordt overleg gepleegd in het bestuur maar
kleine beslissingen kunnen snel genomen worden door het bestuurslid. Daarnaast vind
het bestuur het belangrijk dat er jonge mensen bijkomen, dit zorgt voor dynamiek in de
organisatie.
Jasper en Laura blijven doorgaan als bestuursleden en Arno zal interim voorzitter blijven
tot er een nieuwe voorzitter is gevonden. We zijn dus nog steeds opzoek naar een
nieuwe voorzitter. Naast een voorzitter zijn we ook zoekende naar personen die in de
Raad van Advies willen plaatsnemen.
Ben treed af als bestuurslid, Arno bedankt hem namens Festilent voor zijn tijd als
bestuurslid. Ben blijft wel nog actief als vrijwilliger binnen Festilent.
De nieuwe bestuurleden die worden voorgedragen zijn:
Guus van Hout – Cluster Diensten
Guus van Hout is 21 jaar en voetbalt in de selectie van Festilent. Guus is
medeverantwoordelijk voor de organisatie van de jeugddag. Waarom hij in het bestuur
wil? Allereerst omdat hij heel veel bij Festilent komt. Naast het voetballen is hij ook vaak
in de kantine te vinden. Omdat er vanuit het bestuur nog niemand verantwoordelijk was
voor het cluster diensten leek het Guus leuk om de schakel te vormen tussen het bestuur
en het cluster diensten. Vooruit gaan met de club en zoveel mogelijk goed doen is wat hij
wil bereiken.
Ellen Dekkers – Cluster Vereniging
Ellen Dekkers woont op de Brand, is getrouwd en heeft drie kinderen. De zoon van Ellen
- Thieu - is al 11 jaar lid bij Festilent en Ellen is dan ook een trouwe supporter die iedere
week op het voetbalveld te vinden is. Ellen houdt van dingen organiseren en is daarom
vrijwilliger in de activiteitencommissie. Ellen zal het cluster vereniging
vertegenwoordigen in het bestuur. Ondanks dat ze geen verstand heeft van voetbal
hoopt ze toch haar steentje bij te kunnen dragen aan de club.
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Hanno de Hoog – Cluster Voetbal
Hanno de Hoog is al enkele jaren betrokken bij de jeugd van Festilent. Hij heeft drie
kinderen waarvan er twee voetballen bij Festilent, eentje bij de jeugd en eentje bij de
senioren. Daarnaast heeft hij ook een dochter, dit weet niet iedereen omdat zij niet
voetbalt. Hanno is gestart als trainer van de Fjes en is doorgegroeid tot trainer van de B.
Op dit moment is hij coördinator van de voetbalschool. Dit doet hij samen met een fijne
club trainers. Daarnaast is hij lid van de technische jeugdcommissie. Van daaruit gaat hij
het cluster voetbal vertegenwoordigen. Zijn doel is om de weg die zij met deze
commissie zijn ingeslagen voor te zetten.
Jochem Fleuren – Penningmeester
Jochem Fleuren speelt in de selectie van Festilent. Hij wil met het nieuwe bestuur nieuwe
zaken gaan oppakken om de club te gaan verbeteren. Dit gaat hij doen in de functie van
penningmeester. Hij hoopt daarnaast dat er snel een nieuwe voorzitter op staat die aan
de slag wil met dit nieuwe bestuur.
Alle nieuwe bestuursleden die zijn voorgedragen zijn vanaf dit moment officieel
benoemd als bestuurslid met goedkeuring van de aanwezige leden.
11. Huidige beleidsplan
In 2014 is er een beleidsplan opgesteld voor de jaren 2014 tot en met 2017. Arno vindt
het belangrijk om dit beleid iedere ledenvergadering te herhalen om de continuïteit te
waarborgen. Het beleidsplan loopt tot 2017, daarna zal er een nieuw beleidsplan worden
opgesteld. Het beleidsplan is te vinden op de website van Festilent onder het kopje:
Clubinfo – Info Festilent.
Mari Pluk vraagt zich aan de hand van het beleidsplan af of de vertegenwoordiging van
het bestuur niet beter kan. Op dit moment is de vertegenwoordiging van het bestuur
naar buiten toe erg slecht. De bestuursleden zijn niet aanwezig tijdens de
ontvangstdiensten op zondag. Arno geeft aan dat deze bestuursdiensten niet meer van
deze tijd zijn en dat er wordt gezocht naar een nieuwe oplossing. Mari geeft aan dat hij
het daar mee eens is maar dat het nu altijd dezelfde mensen zijn die de rommel aan het
einde van de dag op kunnen ruimen. Arno geeft aan dat het bestuur hier in de volgende
bestuursvergadering over zal gaan nadenken omdat Mari helemaal gelijk heeft.
12. Statutenwijziging
Arno geeft aan dat de huidige statuten die geregistreerd zijn bij de KVK stammen uit het
jaar 1932. Het bestuur heeft dan ook besloten om de statuten te wijzigen. In de
uitnodiging voor de algemene ledenvergadering stond beschreven dat het mogelijk was
om de statuten bij Laura op te vragen. Dit hebben slechts 5 mensen gedaan, Arno geeft
aan dat hij er dan van uit gaat dat de statuten hierbij goedgekeurd zijn. Henk van
Griensven geeft aan dat het verstandig is om de statuten eerst door de KNVB te laten
controleren. Na goedkeuring van de KNVB zullen de statuten opnieuw voorgelegd
worden aan de leden.
13. E-mailadressen vergelden
Het secretariaat van Festilent krijgt regelmatig de vraag van bedrijven of zij gebruik
mogen maken van het adressenbestand van Festilent om een mailing te versturen. Arno
geeft aan dat we het adressenbestand nooit af gaan geven. Wel zou Festilent ervoor
kunnen kiezen om namens een organisatie een mailing rond te sturen, hier staat dan een
X bedrag tegenover. Dit houdt in dat een organisatie een aanvraag plaatst, deze wordt
vervolgens gekeurd door het bestuur en daarna (bij goedkeuring) door het secretariaat
verstuurt naar alle leden. Dit is een gemakkelijke manier van geld binnenhalen. Arno
vraagt hoe de leden hierover denken.
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Een van de leden geeft aan dat het misschien goed is om een maximum te stellen aan het
aantal e-mails per jaar.
Eric van Hout geeft aan dat hij het belangrijk vind dat de e-mail maatschappelijk
verantwoord is. Hij vind het de moeite waard om het een jaar uit te proberen en dan te
kijken wat het Festilent heeft opgeleverd. Het is wel belangrijk om duidelijk naar de
leden te communiceren wat het heeft opgeleverd.
Naast dat het maatschappelijk verantwoorde e-mails moeten zijn geeft iemand aan dat
ze ook sport gerelateerd moeten zijn.
Henk van Griensven geeft aan dat het misschien handig is om rekening te houden met de
aanleg van Glasvezel in Zeeland. Hierdoor zullen heel veel e-mailadressen wijzigen.
14. Contributie
De contributie blijft ongewijzigd.
15. Rondvraag
 Chris van den Berg: 9, 10 en 11 juni is het feestweekend, dus zet deze datum
allemaal in jullie agenda. Op zondag 18 december zorgt de activiteitencommissie
tussen 15.00 uur en 18.00 uur voor een attentie voor alle vrijwilligers. Het is de
bedoeling dat de vrijwilligers deze zelf in de kantine op komen halen.
Volgende week komt er bij de kantine een poster te hangen waarop alle
activiteiten voor dit seizoen zullen staan. De data zullen ook op de website
komen.
 Henk van Griensven: bij het vaststellen van de agenda is als extra agendapunt het
pandrecht toegevoegd. Hier is nog niks over verteld.
 Arno is benaderd door de notaris omdat het pandrecht van het pand van
Festilent is verlopen. Tijdens de algemene ledenvergadering moet
goedkeuring gevraagd worden voor het opnieuw vestigen van het pandrecht.
Arno geeft aan dat hij dus bij deze goedkeuring wil vragen. Alle leden
stemmen hiermee in.
 Coos van Ras: op de website van Festilent is een agenda te vinden. Wanneer
iemand iets heeft voor de agenda kan hij/zij dit aangeven bij Coos, Coos zal dit
dan op de website vermelden. Ook als je iets anders hebt voor op de website kun
je dit doorsturen naar Coos.
 Joachim van Son: waarom zijn de consumpties eigenlijk verhoogd? Op de
donderdagavond is het erg rustig in de kantine. Hij vind het niet terecht dat de
paar dames die komen op deze avond meer moeten betalen voor een biertje.
 Arno geeft aan dat hij het antwoord verschuldigd moet blijven omdat hij niet
wist dat de prijzen verhoogd zijn. Tijdens de volgende bestuursvergadering
zal het bestuur hier over vergaderen.
 Michael Droomers: wil het hebben over de verlichting van de trainingsvelden en
dan met name van de bijvelden. Ze staan hier in het donker te trainen.
 Arno geeft aan dat hier zo spoedig mogelijk iets aan gedaan gaat worden.
 Jan van Uden: de supportersclub gaat weer een bijdrage leveren aan de kosten
voor de keepers handschoenen. Wanneer de keepers de handschoenen kopen bij
Zonnenberg, kan de bon van deze aankoop ingeleverd worden bij Cor Verstegen.
Hij zal er dan voor zorgen dat het vierde deel van deze handschoenen wordt
teruggestort door de supportersvereniging. Jan van Uden wil ook nog een brief
verspreiden onder de leiders zodat iedereen hiervan op de hoogte is.
 Bert Henst: er wordt gevraagd of er veel reactie is gekomen op de
vrijwilligersbijdrage. Arno geeft aan dat er 16 nieuwe vrijwilligers zijn opgestaan
en dat er 1 lid naar VCO is gegaan.
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16. Vertrouwenscontactpersoon (Saskia de Waal)
VOG
Festilent is begonnen met het invoeren van de verklaring omtrent gedrag (VOG). Voor de
zomervakantie is Saskia begonnen met het aanmelden van alle jeugdtrainers en –leiders.
Dit zijn in totaal 91 personen. Van deze 91 personen heeft Saskia al 61 verklaringen
ontvangen. Ze is erg goed op weg. Haar streven is om vóór 31 december alle
verklaringen in bezit te hebben.
Als men de VOG niet inlevert of niet wil inleveren mag hij/zij geen trainer of leider meer
zijn. Er zitten geen kosten aan verbonden voor de trainers of leiders. Dit hele project
wordt vergoed door de NOC-NSF omdat Festilent een vrijwilligersorganisatie is.
De verklaringen worden één keer in de vijf jaar vernieuwd. Het is niet helemaal
onbevangen, maar door de invoering van de VOG proberen we zoveel mogelijk te
dekken. Saskia wil graag een positief bericht over dit project in de krant zetten en vraagt
of iemand hier ervaring mee heeft. Coos heeft aangegeven wel te willen helpen met het
schrijven van een krantenartikel.
Eric van Hout stelt voor om ook van de betaalde trainers te vragen dat zij tijdens hun
functioneringsgesprek een nieuwe versie van hun VOG meenemen.
Project Respect
Vanuit de Rabobank wordt het project Respect ondersteund. Er zijn een aantal
voetbalclubs en scholen in de regio die hier al aan meewerken. Het project loopt uiteen
van het opruimen van kleedkamers tot pesten.
Festilent heeft een vertrouwenscontactpersoon, vraagt de VOG aan en nodigt nieuwe
leden met ouders uit om hen te informeren over normen en waarden van Festilent. Naast
deze acties wil Saskia graag deelnemen aan het project Respect, maar dit kan zij niet
alleen. Ze geeft aan dat het niet veel werk is maar dat ze graag iemand zou hebben die
haar hierbij wil helpen. Als iemand zich geroepen voelt kan hij/zij zich melden bij Saskia.
Alcoholbeleid
Ook alcohol is een belangrijk onderwerp bij Festilent. Er wordt af en toe heel veel
gedronken, dat is niet alleen bij Festilent zo maar overal.
Een aantal jaar geleden zou er een avond komen van NovaDik, Verslavingszorg en
Stichting Jeugd en gezin. Deze avond is helaas afgeblazen.
Saskia wil dit weer gaan oppakken en het enige wat wij daarvoor moeten doen is zorgen
dat er jeugd komt. Ze wil deze avond houden op een trainingsavond voor de C en D.
17. Sluiting
Om 22:15 uur sluit Arno de vergadering af en bedankt iedereen voor zijn/haar
aanwezigheid.
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