Jaarverslag Bestuur 2021
1.

Samenstelling Bestuur
In 2021 hadden we 4 bestuursleden:
●
Jacqueline Daniëls (vice-voorzitter)
●
Annemarie Boers (secretaris)
●
Martin van den Heuvel (penningmeester)
●
Ilse Maas
Vanaf eind augustus is Vera Leenders toegetreden als aspirant bestuurslid om te proeven aan het besturen van
onze vereniging en af te wegen of ze toe wil treden tot het bestuur.

2.

Aantal vergaderingen: 1x per maand.
Het bestuur heeft 12x vergaderd, een aantal keren online via Teams vanwege de corona maatregelen en in het
tweede deel van 2021 weer fysiek bij elkaar.
Het onderwerp ‘corona’ was nog steeds een vast punt op de agenda.
Daarnaast zijn standaard punten of periodiek terugkerende agendapunten:
Ingekomen post: KNKV, Gemeente, Regio, vragen van leden of commissies, etc.
Voortgang en bezetting van commissies
(ongeveer iedere bestuursvergadering wordt er een commissie uitgenodigd:
er is een vast format per commissie om taken/verantwoordelijkheden te beschrijven en focuspunten vast te
leggen)
Attentheid naar leden en relaties: overlijden, trouwen, geboorte, felicitatie, ziekte
Website, Facebook, communicatie (via PR commissie)
Laarbeek verenigt / Duurzaamheid
Accommodatie, faciliteiten, onderhoud en bouwkundige onderwerpen

3.

Terugkerende en overige acties
Contacten onderhouden met alle commissies – 1x groot commissie overleg
▪
Bijwonen regiovergaderingen (2x per jaar)
▪
Jaarvergadering voorbereiden
▪
Financieel jaaroverzicht bespreken + begroting opstellen
▪
Onderhoud accommodatie / LED verlichting / kleedlokalen / keukenblok materialenhok
▪
Wervingsactiviteiten / Kangoeroe trainingen op zaterdag
▪
Teamindeling nieuwe seizoen
▪
Seizoensopening met VV Mariahout
▪
Start veldcompetitie + evaluatie
▪
Contact + evaluatie gesprekken met hoofdtrainer
▪
Evaluatie met coach S2
▪
Raadvisitatie
▪
(her)start zaalcompetitie + evaluatie
▪
Team van de week
▪
Verenigingsbeleid
▪
Vrijwilligers / takenlijst / vrijwilligerscompliment
▪
Wet WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)
▪
Geldinzamelingsacties: Paaseitjesactie, Rabobank Clubkascampagne, Grote Clubactie
▪
Flaminfo
Een aantal deze acties konden we niet opvolgen door de coronacrisis.
▪
Oberen prinsenbal/kletsavonden
▪
Samenwerking VV Mariahout en Jeu de Boules vereniging
▪
Invulling vrijwilligersfeest
▪
NL Doet actie: lenteklaar maken van de veldaccommodatie, sponsorborden schoonmaken.
▪
Kubb toernooi in samenwerking met buurtvereniging Hooge Suute.
▪
Toekomst KV Flamingo’s, overleg met KV Nijnsel

4.

Gesproken over op te zetten acties
▪
Vrienden van Flamingo’s
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