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Notulen bestuursvergadering 14 mei 2015 , locatie: Ed
Aanwezig: Rene Burger (voorzitter), Ed de Bie (penningmeester), Sander Ooijkaas (lid),
Ruud Warmenhoven (secretaris), Roel Metsemakers (lid)
Afwezig: Notulist: Ruud Warmenhoven (secretaris)
1. Opening
De voorzitter opent om 19.40 de vergadering en heet de nieuwe bestuursformatie welkom.
2. Notulen d.d. 13 april 2015
De notulen (inclusief webversie) worden goedgekeurd.
3. Actiepunten
2014-24 Ruud heeft Chris Maas zowel schriftelijk als mondeling aangesproken, echter is er
nog geen donatie vanuit de COVS gekomen. Het is bij de meesten bekend dat Chris een
grote achterstand heeft in vraagstukken. Actiepunt blijft dus staan.
2015-01 De jubilarissen zijn uitgenodigd en zijn de meesten gehuldigd. Rafael heeft voor
zijn inzet als bestuurslid ook een bedankje gekregen via Sander.
2015-08 Het NK is op 13/06/15, waarbij 3 teams uit West I aan meedoen. Voor 2016 merkt
Rene op dat dit voor de IJmond niet realiseerbaar is wegens een tekort aan leden. Ruud
merkt op om evengoed de TC in te lichten en hun verder laten uitzoeken of deelname
haalbaar is. Dit wordt goedgekeurd, actiepunt kan weg.
2015-10 De betrokkenen zijn uitgenodigd, actiepunt kan weg.
2015-11 De jubilarissen zijn uitgenodigd en gehuldigd, actiepunt kan weg.
2015-12 Rene heeft alles geregeld bij de ING, actiepunt kan weg.
2015-14 Ruud heeft van Roel begrepen dat hij een aantal ideeën had met het logo en stelt
voor aan de rest om Roel verder dit punt te laten uitwerken. Dit wordt goedgekeurd,
actiepunt blijft staan en Roel wordt verantwoordelijke.
2015-15 en 2015-16 Doordat Ed nog niet ingeschreven staat bij de KvK is er op beide
aanschaffingen nog geen nieuws te melden. Ruud merkt op dat beide geen acute haast heeft
om aan te schaffen voor de website draaiende te houden.

Scheidsrechtersvereniging IJmond; www.svijmond.nl ;

Secretaris
s.v. IJmond

R. Warmenhoven
de Ruyterstraat 146
1972BL IJmuiden
0255-516875
secretaris@svijmond.nl

Zodra Ed ingeschreven staat bij de KvK en alles geregeld is bij de ING zal Ruud verder
actie ondernemen. Actiepunten blijven dus staan.

4. Ingekomen/uitgaande stukken
Inkomend
• Via de COVS zijn er stukken binnengekomen voor de JADV, deze zijn inmiddels verspreid
in het bestuur.
•

Mart heeft vlak voor de ALV te kennen gegeven dat hij nog 1 seizoen de leden van SV
IJmond wilt trainen. Dit is ook kenbaar gemaakt op de ALV. Voorgesteld wordt om Sander
in te schakelen voor de zoektocht naar een nieuwe trainer, gezien zijn netwerk van contacten
het breedst is. Roel wil zich hiermee ook bezig houden en wordt dit goedgekeurd. Inmiddels
heeft een lid al een trainer benaderd en wordt deze optie meegenomen. (actiepunt)

Uitgaand
geen uitgaande stukken
5. Financiën
Ed kan geen contributie innen doordat hij nog niet ingeschreven staat bij de KvK. Tevens is Ed ook
nog geen gemachtigde bij de ING en kan hij nog niet voorspellen of het innen met de IBAN en BIC
makkelijk gaat verlopen. Daarom vraagt Ed om een bericht op de website te plaatsen dat de inning
omstreeks augustus gaat gebeuren. Ruud regelt dit (actiepunt).
De contributie wordt geïndexeerd aangezien de leden tijdens de ALV dit hebben voorgedragen en
hierover gestemd is. De nieuwe contributie voor 2015 zal €50,93 worden (1% indexering). Ed
merkt op dat de indexatiecijfer voor 2015 nu op 0% staat en mocht dit in januari 2016 nog zo zijn
dan wordt de contributie niet verhoogd.
6. COVS
De stukken van de JADV worden doorgenomen en wordt er besloten om wederom de districtsfinale
spelregels te organiseren. Tevens wordt er een voorkeur gegeven om in oktober een
kwalificatietoernooi te houden voor het zaalvoetbal. Namens de IJmond zullen Roel, Rene en
Sander naar de JADV gaan.
Voor de JAV gaat Rene ook namens de IJmond heen.
7. Technische Zaken
De SV IJmond heeft 24 april mee gedaan aan de districtsfinale spelregels met 1 team. Hierbij is het
team bestaande uit Roel, Michael en Ruud knap 3e geworden.
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Roel kreeg op 13/5 jl. van de trainingsgroep te horen dat het bestuur geen trainer had geregeld voor
13/5. Roel heeft samen met Ron hierdoor wat geïmproviseerd. Als lering merkt Roel op dat er een
schema o.i.d. bekend zal moeten zijn wie wanneer er training geeft. Dit wordt goedgekeurd en
Sander en Roel houden zich hiermee bezig (actiepunt)
8. Website
Potato Henk is adverteerder geworden en staat inmiddels bij de adverteerders op de website.
Ruud heeft Cynthia benaderd voor het actualiseren van de aanstellingen, doordat Ruud geen tijd
heeft om dit bij te houden. Cynthia zal middels Sander zijn gegevens via sportlink de leden
opzoeken en de wedstrijden doormailen aan Ruud.
9. Werving en behoud
Jeroen Groenewold heeft recent een nieuw gezicht meegenomen naar de training (Morteza) en zal
hem lid maken via de website.
10. ALV 2015
Sander stelt voor om de vrijwilligers voortaan bij de ALV te bedanken voor hun inzet, i.p.v. rond
het einde van het jaar. Dit schept duidelijkheid en wordt men ook goed in het zonnetje gezet. Dit
wordt aangenomen door de rest van het bestuur.
Sander vraagt of er al iets bekend is over de afsluiting van het seizoen, waarmee Carel en Henk zich
mee gaan bezighouden. Er is verteld aan beide tijdens de ALV dat men alle vrijheid kreeg om iets te
organiseren en dat men bij problemen/vraagstukken zich naar het bestuur moest komen. Sander zal
namens het bestuur een oogje in het zeil houden (actiepunt) .
Verder is de ALV 2015 een geslaagde ALV, gezien de opkomst en de huldiging van jubilarissen.
Wel was de opmerking van de trainer bij de leden als een bom ingeslagen.
11.Rondvraag
Ruud: Gerard van Duivenvoorde heeft zich afgemeld bij de ALV en kon niet gehuldigd worden.
Wat met de huldiging te doen van Gerard? Rene geeft aan dat hij langs zal gaan om alsnog een
speldje uit te rijken. (actiepunt)
Ruud: Eric trouwt op 5 juni, is het een idee om een presentje te sturen namens de vereniging. Dit
wordt goedgekeurd en krijgt Ruud regelt verder de afhandeling (actiepunt)
12. Datum volgende vergadering
25 augustus bij Rene om 19.30uur
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13. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.30 de vergadering.
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