Notulen Algemene Leden Vergadering

23-11-2018

Aanwezig: 42 leden
Afgemeld: 45 leden

1. Vaststelling van de agenda en notulen van de vorige algemene vergadering;
• Voorzitter Wim Timmermans heet iedereen welkom, met een speciaal dankwoord
voor jac Wijnen (Vrijwilliger van het jaar)
• Voorzitter licht de agenda toe
• De agenda wordt vastgesteld.
• Stemcommissie wordt benoemd: Leon Winthagen, Tim Cox en Jeroen van Bers
• Notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan notulist Eric Boots.
• Openstaande vragen notulen 2017:
-Vraag: Hoe gaan we om met boetes vrijwilligers?
-Antwoord: Geen special e bestemming voor de boetes binnen de begroting van
MVC’19. Afgelopen jaar één boete opgelegd.
Besluit: Jaarvergadering stemt hiermee in.
• Toelichting nieuwe groen munten eigen gebruik: Doelstelling is sec het bijhouden
van het eigen gebruik, niks anders.
2. Benoemen ereleden;
• Voorgesteld wordt om een omissie van het bestuur te herstellen en de vorig jaar
benoemde ereleden met terugwerkende kracht te benoemen als erelid.
-Pierre Houben
-Theo Cox
-Henk van Ninhuys (postuum)
-Jac Gubbels
Besluit: De jaarvergadering stemt in met de benoeming onder luid applaus
3. Jaarverslag van het bestuur;
• Voorzitter licht jaarverslag toe.
• MVC’19 als vereniging;
Er wordt stilgestaan bij het overlijde van 2 leden:
-Erik Maassen (13-11-2018)
-Shirly Rommen (23-3-2018)
• Accommodatie en organisatie
-Complimenten voor onderhoud en staat sportpark
-Berry van der Donk is nieuwe kantinebeheerder.
• Financiën
-Er worden geen wijzigingen voorgesteld in consumptieprijzen en contributies.
-Sponsoring groeit, nu 130 sponsors
-Niëns blijft hoofdsponsor

4. Terugblik Top O-12;
• Hans Smulders (penningmeester) geeft toelichting TOP O-12 toernooi.
• Chelsea voor de 5e keer winnaar waar van 3 keer achter elkaar.
• Het is een succesvol toernooi geweest, veel complimenten ontvangen
• Echter 10% minder betalend publiek
• Inkomsten 3% positief
• Verhouding Winst/Reserve: € 3000,- / € 37.000,5. Financieel verslag seizoen 2017/2018;
• Penningmeester Paul Grubben licht financieel jaarverslag toe
• Horeca is en blijft aandachtspunt.
• Het was een moeizaam jaar voor de kantine.
• Meer inkoopkosten en minder opbrengst kantine
-Oorzaak is dalende verkoop en dit resulteert in een verminderde hectoliterkorting.
• De balans wordt toegelicht.
• Toezegging bestuur: voor volgend jaar worden de voorzieningen nader uitgewerkt.
-Vraag: Lodewikus krekels vraagt welke investeringen zijn gepland voor volgend jaar?
-Antwoord: wordt nader toegelicht bij punt 7 ALV Begroting
6. Begroting seizoen 2018/2019;
• Penningmeester Paul Grubben licht begroting toe.
• Begroting MVC’19 100 jaar maaakt integraal onderdeel uit van algemene begroting.
• Algemeen geluid en reactie vanuit de vergadering is dat er goed is nagedacht over de
begroting MVC’19 100 jaar. Erg detaillistisch en financieel. Eeuwfeest moet worden
gevierd en mag geld kosten risico’s horen hierbij.
• Vragen
-René Boots: Geef onderbouwing omhoog zetten inkomsten kantine in begroting
Antwoord: meer aandacht vanuit bestuur, aanpak personele bezetting en
terugbrengen huiskamergevoel.
-Ed Bartels: Omhoog zetten omzet in begroting is ambitieus
• In de begroting is een post opgenomen ter hoogte van € 40.000,- voor aanpak
interieur kantine.
7. Verslag van de kascommissie;
• Hans Smulders licht namens kascommissie de controle toe.
• Complimenten voor Jac Wijnen en Paul Grubben
• Advies: werk de voorzieningen uit.
• Openstaande vragen van vorig jaar waren netjes afgewerkt.
• Kascommisise adviseert om richting ALV aan te geven wat hun rol is in de begroting
MVC’19 100 jaar.
Kascommissie verleend Hoofdbestuur Décharge voor financieel jaarverslag.

8. Stemronde
• Hoofdbestuur
-Aftredend en niet herkiesbaar:
Ralf Knubben
Wim Timmermans bedankt Ralf Knubben voor zijn inzet
• Kascommissie
-Aftredend en niet herkiesbaar:
Tim Cox
Karim Vaessen stelt zich verkiesbaar voor de kascommissie
• Stemming
42 stemgerechtigden aanwezig
41 uitgebracht geldige stemmen
-Goedkeuring verslag kascommissie 2017/2018
-Goedkeuring Algemene Begroting MVC’19 (incl. 100 jaar)
-Verkiezing Paul Grubben tot Penningmeester
-Verkiezing Wim Timmermans tot voorzitter
-Verkiezing Hans Smulders tot lid kascommissie
-Verkiezing Karim Vaessen tot lid kasommissie

41 voor
40 voor
1 tegen
41 voor
41 voor
41 voor
41 voor

9. Toekomstperspectief MVC’19 (MVC 100 jaar, Sportieve omgeving, Kantine)
• Wim Timmermans licht voortgang sportieve omgeving toe
• Locatie Sporthal is discussiepunt in Maasbree
Toezegging bestuur: Indien noodzakelijk separate ledenvergadering
•

•

•

Vragen:
-Ralf Knubben: Neem de leden beter mee in de voortgang van de Sportieve
Omgeving.
-Paul Cox: Wie is er feitelijk aan zet?
-Theo Cox: Dorpsraad is bezig met het in beeld brengen van de ontwikkelingen in
Maasbree. Stichting Bree is trekker Sportieve Omgeving en is dus aan zet.
MVC ’19 100 jaar
-Eric Boots geeft toelichting voortgang organisatie en proces
-Zaken worden steeds concreter
Er worden hierop verder geen vragen gesteld vanuit de ledenvergadering.
Verbouwing/facelift kantine:
-Paul Delissen geeft toelichting.
-Pierre Houben vraagt aandacht voor het vertrekken van teams vanuit een andere
locatie dan kantine MVC’19.
-Antwoord Wim Timmermans: Wellicht met de teams een gesprek aangaan.

10. Rondvraag.
• Ralf Knubben neemt het woord voor toelichting afscheid als bestuurslid en bedankt
de medebestuursleden voor de samenwerking.
• Geen vragen vanuit de zaal.
• Wim Timmermans bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering

