
 
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING FITBOYS 20 NOV 2008 
Aanw:  zie presentielijst(31 leden) 
Afw mk: M. vd Hoest, A. Seubring, G. Marsman, W. Flokstra, A. Schepel, E. Weurding 
 

1- Opening: 
De voorzitter heet iedereen welkom, met name de dames Birgitte en Ria. Excuses voor het niet afdrukken 
van de notulen, maar gelukkig kunnen ze worden getoond middels de beamer. 
In de inleiding neemt de voorzitter samen met de leden de agenda door. 
Het aantal leden is nagenoeg gelijk gebleven(1 minder dan vorig seizoen) 
De voorzitter bedankt alle vrijwilligers: Als Christelijke vereniging mogen we trots zijn op dit grote aantal, 
zonder hen zou de Fitboys niet functioneren. Enkele voorbeelden: de donderdagochtendploeg, clubblad en 
distributieploeg, bouwcommissie, scheidsrechters, trainers, leiders, Stichting, kantine en keukenploeg etc etc. 
Ook worden de sponsoren bedankt. 
 
2- Notulen 4 okt 2007 
Nav een vraag van J. Eising: 
Diefstal is nog steeds een probleem. Graag de waardevolle spullen thuislaten of inzamelen en mee naar het 
trainingsveld. Nieuwe ideeën zijn welkom. 
Nav een vraag van E. Bos: 
Een elftal onder de 23 jaar? Dit is niet aan de orde, de selectietrainers hebben andere prioriteiten. 
Verder worden de notulen goedgekeurd. 
Mededeling: 
Er is een ingelaste ledenvergadering geweest tav de verbouwing. Daar was goedkeuring van de leden voor 
nodig. Deze is verleend. 
Er is nog geen defenitieve bestemming voor de huidige jeugdbestuurskamer. Het nieuwe aangebouwde is 
van onze vereniging. 
W. Stevens zal verderop in de vergadering een toelichting geven op de financiering. 
 
3- Jaarverslag 07/08 
Geen bijzonderheden 
 
4- jeugd-commissie 
Geen bijzonderheden 
 
5- Futsal-commissie 
A.Sanders vindt het jammer dat er weinig te lezen valt in het clubblad over het zaalvoetbal. Hij mist uitslagen 
en wedstrijdverslagen. 
E. Weurding neemt dit mee. 
Verder geen bijzonderheden 
 
6- Financieel jaarverslag 
W. Stevens presenteert het financieel jaarverslag, neemt de balans met de leden door. 
-B. Oosting vraagt of alles goed verloopt met de sponsoren? 
  Wim antwoordt hierop bevestigend.  
Bijzonderheid betreft een legaat van wijlen dhr Beuving. Het gaat om  
€ 3800.00. Dit gaat in het kledingfonds. 
Dit jaar nog een positief resultaat van € 3000.00. Of het dit jaar ook zo wordt is nog de vraag. 
De begroting voor komend jaar is € 2000.00 lager (€ 97.000.00) 
Een deel van het penningmeesterschap zal gedaan worden(uit besteed) door W. Stevens(adm en loonadm) 
Dit zal lager zijn dan de gebruikelijke kosten. Hier is niemand van de leden op tegen. Wim vraagt wel 
aandacht voor meer inkomsten: graag meer reclameborden, uitbreiden van de aandeelhoudersclub en 
inkomsten uit de TT-activiteiten. 
-A.Sanders: Hoe is het gesteld met de club van 100? Daar is weinig aandacht/reclame   voor. Er zijn volgens 
hem wel meer leden die lid willen worden. 
Dit is al een actiepunt. Gezocht wordt naar een nieuwe wervingscommissie. 
Verder zijn er geen vragen meer over de gepresenteerde cijfers. Wim wordt bedankt. 
Tav de verbouwing: 
Hier is max € 35000.00 voor te besteden. Dit is ongeveer de helft van het vermogen van de vereniging. De 
verbouwing is begroot op ongeveer €32500.00. 
Doordat reserve’s worden aangesproken, er hogere toekomstkosten zijn(huur gebouwen) en onderhoud van 
het sportpak, stelt Wim voor geld te genereren middels een verloting om de verbouwing te financieren. De 
vergunning is al rond. 2000 loten verkopen a €25.00 maar zal snel moeten starten.(over ongeveer 7 weken 
-A. Gerding: er is al een batig saldo, waarom dan verloting? 
-Wim: is als reserve nodig. We hebben nog 15 jaar te gaan(afschrijving gebouwen) 
-B. Oosterhof: vindt het termijn te kort om alles rond te krijgen. Hij vraagt om uitstel. 



-Wim: uitstel is wrs wel mogelijk. Hier zijn meerdere leden het mee eens. 
De voorzitter gaat stemmen:  11 voor en 14 tegen. Het plan gaat voorlopig in de koelkast. 
 
7- Verslag kascommissie 
A. Oosting heeft de boeken en kas gecontroleerd. Alles is orde bevonden stelt voor decharge te verlenen. 

De leden nemen dit voorstel over. 
 
8- Benoeming kascommissie 
B.Oosterhof gaat A. Oosting ondersteunen en M.Paping is reserve kascommissielid 
 
9- Bestuursverkiezing 
W.Stevens treedt af als penningmeester. De voorzitter zet Wim in de bloemen en overhandigt hem een 
cadeaubon. Wim wordt bedankt voor zijn inzet voor de vereniging. 
Daar er geen tegenkandidaten zijn wordt Birgitte van der Holst per acclamatie benoemd tot nieuwe 
penningmeester van onze vereniging. Arjan Scheeper zal haar daarin ondersteunen. 
Birgitte is financieel adviseur en heeft 2 kinderen bij Fitboys voetballen. De voorzitter heet haar van harte 
welkom en wenst haar veel succes. 
 
10- Rondvraag 
Harold Kamps: miste de afzeggingen? 
 Dit wordt alsnog gedaan (8 pers) 
Ria de Vries: Er is geen defibrillator op het sportpark en die zou eigenlijk wel aanwezig moeten zijn?  
 De vraag/voorstel ligt reeds bij de gemeente maar daar is nog geen over.  
Johan Koster:  wil wel een aandeelhouderscommissie gaan vormen. Sander Nijwening meldt zich aan. 
Verder is er niets voor de rondvraag. 
 
11- Afsluiting 
De voorzitter merkt op dat er meer aandacht moet zijn voor het ‘buitendrinken’ van alcohol. Dit is ten 
strengste verboden, en zeker langs de zijlijnen. De boetes zijn erg hoog. 
Op het besloten terras bij de kantine is dit wel toegestaan. 
De voorzitter bedankt iedereen voor hun inzet en aanwezigheid en wenst iedereen wel thuis. 
Eli van Berkel; voorzitter  

André van den Bos; secretaris 

 


