Notulen jaarvergadering KV Flamingo’s
Voorafgaand aan de jaarvergadering hebben we een bingo gehouden.
31 leden hebben hieraan deelgenomen.
De jaarvergadering betreffende het jaar 2021 werd gehouden op
dinsdag 5 april 2022 in de kantine van VV Mariahout.
Aanwezig: 21 leden en ouders, 4 bestuursleden.
Afwezig met afmelding: Senioren 1, 12 leden en ouders.
1. Opening
Om 20:35u opende vice-voorzitter Jacqueline Daniels de 57e jaarvergadering.
Ze heet iedereen welkom. Fijn dat we na de coronapandemie weer fysiek bij
elkaar kunnen zijn.
2. Notulen jaarvergadering 2021
De notulen waren vooraf te lezen op de website en is goedgekeurd door de
vergadering.
3. Jaarverslag bestuur en commissies 2021
Het jaarverslag bestuur en commissies waren vooraf te lezen op de website
en worden goedgekeurd door de vergadering.
- 2021 stond voornamelijk in het teken van de coronapandemie.
- Op de bestuursvergadering wordt er een commissie uitgenodigd.
- Nieuwe Wet WTBR. Hiervoor gaan we de statuten bekijken en
eventueel aanpassen.
- Het bestuur is blij met de zelfregulerende commissies, compliment!
- Arbitragecommissie is een compleet nieuwe commissie.
- Mario Kornuijt is een nieuw lid van de sponsorcommissie. Leo Corsten
is eind 2021 gestopt.
- Er is voortijdig, in onderling overleg, afscheid genomen van de
hoofdtrainster Irma Kelders. Kim Janssen-Vervoort neemt nu waar.
- Gisteren is er een evaluatie geweest met de trainers/coaches.
- De PR (wedstrijdverslagen, Insta en Facebook) heeft Meike Daniels
overgenomen van Regine.
- Willeke van Erp treedt toe tot de actiecommissie ter vervanging van
Sanne van Lierop.
4. Financieel jaarverslag 2021 en verslag kascommissie 2021.
Het jaarverslag is op hoofdpunten besproken en goedgekeurd door de
vergadering.
Het jaar 2021 is positief afgesloten.
Er waren extra kosten in verband met de nieuwe ledverlichting.
Vraag: KNKV en trainer is een grote kostenpost.
Antwoord: Contributie en competitie afdracht wordt bepaald op basis van het
aantal leden en teams.
Het Nederlandsteam, KNKV begeleiding scheidsrechters en consulenten die
opgesteld staan voor de verenigingen worden o.a. van de afdracht betaald.

Er wordt voorgesteld om een sportconsulent van de KNKV te benaderen voor
het opleiden van scheidsrechters voor onze club.
Een sportconsulent zoekt naar structurele oplossingen.
Vooruitblik:
- Aandachtspunt is het ledenaantal o.a. bij de senioren, A en midweek.
- De bouw van de nieuwe kleedlokalen heeft wat vertraging opgelopen,
volgend seizoen staan de kleedlokalen ter onze beschikking.
- De gang willen we op pimpen en moet een warm welkom worden.
Vraag: Wanneer zijn de nieuwe teams bekend, dit in verband met de afloop
van enkele contracten van shirtsponsoren.
Antwoord: Voor het einde van dit seizoen. Qua aantallen teams zal er niet
veel veranderen.
De contributie wordt niet verhoogd.
De kascontrole is uitgevoerd door Annet vd Ven en Mendy Beestman. Zij
hebben vastgesteld dat de financiën op orde zijn.
De nieuwe kascommissie bestaat uit Mendy Beestman en Leonie van den
Heuvel.
5. Jubilarissen
15 jaar lid: Elja Maas, Jade Manders, Lieke vd Ven.
25 jaar lid: Sanne Schepers, Lindy Verbrugge.
40 jaar lid: Mendy Beestman. Leonie van den Heuvel, Susanne Boers.
50 jaar lid: Joke Hagelaars.
De jubilarissen ontvangen de daarbij behorende attentie.
Leo Corsten wordt benoemd als erelid.
6. Pauze en loterij.
De loterij heeft € 74,- opgebracht.
7. Bestuurssamenstelling, vrijwilligerskader en toekomst.
Zittende bestuursleden zijn Annemarie, Martin, Jacqueline en Ilse.
Martin heeft aan gegeven te gaan stoppen dus we zoeken een nieuwe
penningmeester. Er zijn ook nog geen nieuwe bestuursleden gevonden na
het vertrek van eerdere bestuursleden. Jacqueline doet een oproep voor
nieuwe (jonge) bestuursleden.
Toekomst:
- Nico Verberkt wordt de nieuwe hoofdtrainer seizoen 2022-2023.
- Bezetting teams en trainers/coaches: volgend seizoen hebben we een
trainers/coaches probleem. Dit zal dan evt. door ouders ingevuld
moeten worden.
- Het bestuur maakt zich zorgen over de bezetting van de commissies.
- Samenwerking met andere verenigingen. We hebben alleen met de
midweek nog een samenwerking met Nijnsel. Wellicht moeten we op
zoek naar een nieuwe samenwerking met een andere vereniging.

-

Er wordt vanuit de vergadering voorgesteld om met DAW Schaijk te
gaan praten. Die zijn gefuseerd met de voetbal.
Vraag: We hadden toch een takenlijst om commissies e.d. in te vullen.
Antwoord: Die opzet hebben we enkele jaren geleden los gelaten. We
gaan een alternatief opzetten. Daarnaast zijn Laarbeek Verenigt en Piet
Snijders van de LEV groep, aan het inventariseren bij alle verenigingen
in Laarbeek. Het vrijwilligers-/bezettingsprobleem speelt bij alle
verenigingen.

8. Mededelingen
- We moeten ons houden aan de gedragsregels. Respect tonen naar
trainer/coaches en accommodaties.
- Nieuwe ledenwerving is op 14 mei 2022 i.s.m.VV Mariahout.
- Is er behoefte aan een Vrijwilligersfeest/commissie-avond?
- Kubb-toernooi is op 28 augustus 2022. Hier zoeken we nog
vrijwilligers voor.
- Seizoens-opening. Hiervan is de datum nog niet bekend.
- Nieuwe werkgroep inrichting gang kleedlokalen. Laat weten als je
geïnteresseerd bent of iemand weet.
- We gaan een Vrienden van Flamingo’s opzetten.
9. Rondvraag
- Vraag: Voetbal heeft een fysiotherapie “spreekuur” op het sportpark
geldt deze ook voor korfbal?
Antwoord: Ja geldt ook voor korfbal.
- Vraag: De voetbal heeft aangegeven de verkoop van de clubkleding niet
meer tijdens de seizoensopening te gaan verkopen maar ze gaan dit
verschuiven naar verkoop tijdens het buurtvoetbal. Wat gaat de
korfbal hiermee doen?
Antwoord: We nemen dit mee in ons overleg, wat we binnenkort
hebben, met de voetbal.
Jacqueline sluit om 22.21 uur de vergadering en bedankt iedereen voor hun
bijdrage.

