Notulen jaarvergadering KV. Flamingo’s
De jaarvergadering betreffende het jaar 2018 werd gehouden op
dinsdag 2 april 2019 op sportpark de Heibunders, in de kantine van VV
Mariahout.
Aanwezig: 36 leden en ouders, 6 bestuursleden
Afwezig met afmelding: 11 leden en ouders
1. Opening
Om 20:35u opende vice-voorzitter Jacqueline Daniels de 55e jaarvergadering.
Ze heette iedereen welkom. Ze benoemt dat 5 jeugdteams afgelopen zaterdag
zaalkampioen zijn geworden.
2. Notulen jaarvergadering 2018
De notulen was vooraf te lezen op de website en is goedgekeurd door de
vergadering.
3. Jaarverslag bestuur 2018
Het jaarverslag was vooraf te lezen op de website en goedgekeurd door de
vergadering.
Vraag: Is Korfbalmasterz voor iedere speelster verplicht?
Antwoord: Het bestuur vraagt dit na i.v.m. afwezigheid van de
arbitragecommissie.
4. Jaarverslagen commissies 2018
Alle jaarverslagen waren vooraf te lezen op de website en zijn goedgekeurd
door de vergadering.
5. Financieel jaarverslag 2018
Het jaarverslag is op hoofdpunten besproken en goedgekeurd door de
vergadering.
De doelstelling blijft het behouden van een goede balans tussen stabiele en
variabele inkomsten.
De contributie wordt niet verhoogd.
6. Verslag kascommissie 2018
De controle is uitgevoerd door Lizette vd Ven en Mirjan Bekkers. Zij hebben
vastgesteld dat de financiën op orde zijn.
De nieuwe kascommissie bestaat uit Mirjan Bekkers en Mendy Beestman.
7. Huldiging jubilarissen
15 jaar lid: Debbie Meulendijks
25 jaar lid: Marina vd Boom
40 jaar lid: Mariëlle Meulendijks en Jacqueline Daniels
8. Pauze en loterij
De opbrengst van de loterij is € 89,00

9. Samenstelling bestuur
Marleen de Groot is aftreedbaar en niet verkiesbaar. Wij willen Marleen
bedanken voor haar inzet in het bestuur.
Er is nog geen nieuw bestuurslid gevonden.
10. Toekomst KV Flamingo’s
-Zondagsteam, dat gestart is per zaalcompetitie 2018/2019, stopt i.v.m.
onderbezetting.
-Senioren: hoofdtrainer/coach Kim Janssen-Vervoort blijft.
-Overige teams 18+: midweek en recreanten
-Bezetting commissies blijft een groot zorgpunt.
-Samenwerking KV Nijnsel  Het A2-team van KV Nijnsel vervalt komend
seizoen. Hierdoor komt de samenwerking tijdelijk op een laag pitje
te staan.
-De doorstroming van A-jeugd naar senioren behoeft aandacht. Een lid van
Flamingo’s heeft hier, met haar studiegroep, een studieopdracht van
gemaakt.
-Vraag: Mag de A3 ook 2 keer per week trainen?
Antwoord: Deze lijnen worden uitgezet.
11. Laarbeek Verenigt
Dit is een Laarbeeks platform, waaraan op dit moment de 4
voetbalverenigingen en KV Flamingo’s deelnemen. Andere Laarbeekse
verenigingen kunnen hier bij aansluiten.
Initiatieven van dit platform zijn o.a.:
-Op zaterdag tot 14:00u een rookvrij sportpark
-Laarbeek E-league
-Aansluiting jeugdleden bij senioren
12. Mededelingen
-We hebben vanaf 27 maart een Instagram account.
-Rabobank clubkascampagne, leden kunnen stemmen vanaf 4 april
-Korfbalinstuif (kennismakingstraining) is op 10 april
-Vrijwilligersfeest staat onder voorbehoud gepland op zaterdagmiddag 25 mei
-Korfbalkamp is van 9 t/m 11 juli
-Kubb-toernooi is op 11 augustus. Hier zoeken we nog vrijwilligers voor.
-Seizoensopening is op 25 augustus
-Grote Club Actie start in oktober 2019
12. Rondvraag
-Vraag: Waarom duurt het veldseizoen tot half juni?
Antwoord: Dit heeft o.a. te maken met het spelen van de zaalfinale in april.
Er komt een reactie hierover vanuit de verenigingen in onze regio richting
KNKV.
-Vraag: Wie stelt de sproeiers op het veld af?
Antwoord: De gemeente, als wij dit doorgeven.
Jacqueline sluit om 22:05u de vergadering en bedankt iedereen voor hun
aanwezigheid.

