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Vergadering : Algemene ledenvergadering 

 
Datum vergadering : Woensdag 26 september 2012 

 
Notulist : B. Jobse  
  
Aanwezig : Zie presentielijst + bestuursleden Alwin Don, Bea Jobse, Jan de Visser, Harry 

Koster en Robert Maranus. 
 

Afwezig m.k. : Ruben Coppoolse, Gerard van der Knijff, Louis Louwerse, Rick Pattenier, Adri 
Maljaars 

  

Versie 28 september  
 
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter Alwin Don opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Agenda wordt vastgesteld.  

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Geen mededelingen 
Berichten van verhindering ontvangen (zie bovenstaand). 

 
3. Notulen ledenvergadering d.d. op 24 september 2011 

Notulen akkoord. Worden, met dank aan de notulist, goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag secretaris 

Geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag. De voorzitter merkt op, dat het jaarverslag via de 
website te downloaden zal zijn. 

 
5. Financiële zaken: 

a. Verslag kascommissie 
De algemene ledenvergadering verleent het bestuur op voordracht van de kascommissie 
décharge voor haar gevoerde financiële beleid. Complimenten van de kascommissie voor de 
penningmeester. Geen op- of aanmerkingen. 

 
b. Vaststelling jaarrekening 2011-2012 

Geen op- of aanmerkingen. De rekening wordt vervolgens vastgesteld. 
 

c. Vaststelling begroting 2012-2013 
Op dit moment wordt gekeken of de Poortbrief qua vormgeving aangepast kan worden. De 
verwachting is dat de wedstrijdkosten zullen toenemen. Post onvoorzien bedraagt € 820,--. 
Dit bedrag dient nog terugverdient te worden, anders zal er verlies geleden worden.  
Vermeld wordt dat de bijdragen van sponsoren een belangrijke inkomstenbron zijn. 
Verder geen op- of aanmerkingen. De begroting wordt vastgesteld. 

 
d. Financiële stukken Stichting Promotie VVO 

De jaarrekening en begroting worden voor kennisgeving aangenomen. De stichting blijft 
voorlopig gehandhaafd. Dit omdat de kosten beperkt zijn en er in de toekomst gebruik van 
kan worden gemaakt. 

 
 
 

 

 



 

 

Algemene ledenvergadering 26 september 2012 

 

2 

e. Verkiezing kascommissie 
Joël Pattenier is niet-herkiesbaar en treedt af. Deze vacature wordt opgevuld door Ton de 
Gooyer. 

 
 De voorzitter bedankt de penningmeester voor de nauwgezetheid en het vele werk dat is verricht. 
 
6. Verslag Jaarwerkplan 2011-2012  

Alwin Don geeft een korte toelichting. Binnenkort is er een bijeenkomst van de gemeente Veere. 
Zij is voornemens het onderhoud van de velden te wijzigen. Indien hierover meer bekend is, zal 
hierover gecommuniceerd worden. 
Op de vraag van Hans Burgs (Oranjevereniging Oostkapelle) over de eventuele overname van 
de gemeente-unit en gemeenteschuur blijkt, na discussie, dat de huur van de gemeente-unit eind 
2012 afloopt. De gemeenteschuur is vermoedelijk van LTC De Sprink. Voor de gemeente-unit 
stuurt de VVO jaarlijks een factuur i.v.m. gebruik nutsfaciliteiten. De VVO wil graag de unit gaan 
gebruiken, bijvoorbeeld voor de wedstrijdkleding en om de lijnenkrijter uit de technische ruimte te 
verplaatsen. Besloten wordt dat VVO en Oranjevereniging Oostkapelle elkaar op de hoogte 
houden. 
Harro Hazelaar vraagt aandacht voor de lichtmasten. Verzoek om de verlichting op trainingsveld 
1A en 1B aan te passen. Sinds de privatisering valt dit onder verantwoordelijkheid van de VVO. 
Aanpassing van de belichting is mogelijk, uitbreiding niet op korte termijn. 
Jan de Visser vult aan dat een eventuele uitbreiding kostbaar is daar de lichtcapaciteit van het P-
terrein komt.  
Besloten wordt te informeren naar de mogelijkheden en kosten bij Delta. Dit in relatie met het 
beperkt aantal avonden dat hiervan gebruik wordt gemaakt. 
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen op het verslag van het jaarwerkplan. 

 
7. Jaarwerkplan 2012-2013 

Overzicht met actiepunten per portefeuille. Geen op- of aanmerkingen op de nieuwe plannen. 
 

8. Bestuursverkiezing  
Aftredend Alwin Don en Jan de Visser (beiden herkiesbaar).  
Rick Pattenier ondersteunt en ontlast Jan de Visser met het inboeken van inkomende en 
uitgaande facturen.  
Alwin heeft besloten zich herkiesbaar te stellen. Hij stelt vertrouwen in de VVO en in de toekomst. 
Voor de functie van bestuurslid algemene zaken wordt Adri Maljaars voorgedragen. Aangezien er 
geen tegenkandidaten zijn aangemeld, wordt unaniem besloten dat Adri tot het bestuur toetreedt. 
Zijn benoeming wordt met applaus ontvangen. 

 
9. Huldiging 25-jarig lidmaatschap 

Leden die 25 jaar lid zijn krijgen een beeldje. Dit jaar zijn dat Ruben Coppoolse, Louis Louwerse 
en Rick Pattenier. In verband met hun afwezigheid zullen zij het beeldje later uitgereikt krijgen.  

 
10. Rondvraag 

Hans Burgs bedankt de VVO voor hun deelname aan Serious Request. 
Cees Volwerk heeft contact gehad met Southampton. Deze club biedt blauw/wit tribunestoeltjes 
gratis aan. Cees informeert wat de voorwaarden en overige kosten zijn. 
 

11. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor ieders inbreng en sluit om 20.05 uur de 
ledenvergadering. De aanwezigen kunnen nog een consumptie halen aan de bar, waarna er nog 
even gezellig wordt nagepraat. 

 
 
 
Opgemaakt op 28 september 2012, 
door Bea Jobse, secretaris 


