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R. van den Berg (Vz)

A. de Vos (secr/Not)

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 14 november 2011
Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur.
Met kennisgeving afwezig: Arjaan van Eijkeren, Sjaak Damen, Koos Wervers, Toon Buijs
en Wilko Pulleman.
Opening voorzitter: Voorzitter verwelkomt alle leden en speciaal het aanwezige erelid Wim
le Comte. De voorzitter begint met 1 minuut stilte voor alle leden die ons dit verenigingsjaar
zijn ontvallen. Als we terugblikken naar het afgelopen jaar is er nogal wat gebeurd. De
omschakeling van het zondag naar het zaterdagvoetbal, Aanleg van een nieuw terras,
Aanschaf van portocabines tbv kleedruimtes. Er zijn tal van evenementen georganiseerd
waaronder: zomer en winterkamp, Zuidwestertoernooi, oktoberfeest, ladiesday enz. Na het
ongeval van Hans en Nell is er een indrukwekkende rouwplechtigheid op ons sportcomplex
geweest. We zijn er in geslaagd een nieuwe hoofdsponsor te vinden, namelijk DataByte uit
Steenbergen. DBGC 1 heeft de 1e periode titel binnengehaald. De vereniging is financieel
gezond. Er komt een wijziging in het huishoudelijk reglement waar de bar-kantine en
Pr/Sponsoring losgekoppeld zijn en er is een toevoeging van een 7e bestuurslid.
Notulen vorige ledenvergadering d.d. 15 november 2010: Geen op of aanmerkingen.
Financieel overzicht: Penningmeester geeft uitleg en verteld dat we op een positief
resultaat zijn beland.
Begroting 2011-2012: We hebben de kantine omzet verhoogd een prijsverhoging
doorgevoerd en we verwachten dat de sponsoring ook meer oplevert. Er wordt een
meerjaren-onderhoudplanning gemaakt en een meerjarenbegroting opgesteld om beter
inzicht te krijgen in de toekomstige uitgaven en inkomsten.
Verslag kascontrolecommissie: Jan Willem Pulleman, Aad de Vos en Rob vd Berg. Alle
stukken waren terug te vinden. Compliment aan de penningmeester De kascontrole is
goedgekeurd.
Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie: Aftredend: Rob van den Berg en Jan
Willem Pulleman. Toegetreden: Cor Hanenberg en Matthe Mackloet.
Huldiging jubilarissen: Dit jaar hebben we 5 jubilarissen: Kees Hartog, Goof Kroon en
Frans Sala zijn 50 jaar lid. Cor Hanenberg en Gerard van Nieuwenhuijzen zijn 25 jaar lid.
Bestuursverkiezingen: Aftredend Nell Heijblom †. Aftredend en herkiesbaar Kees van der
Laan. Kees wordt herkozen. Tussentijds toegetreden in het bestuur Helco Sala.

Rondvraag:
Aad de Vos vraagt of er nog een toilet in de portocabines komt?
Antw: Dit zal binnen niet al te lange termijn worden gerealiseerd.
Hans Teijn vraagt of het duidelijk gemaakt kan worden wie omtrent de gebouwen, velden en
ballen gaat?
Antw: Hiervoor is er een bestuurslid verantwoordelijk namelijk Ad Jacobs.
Nelco van Eijkeren vraagt of de vertrekplaats voor de D-E-F-pupillen nog wordt aangepast?
Antw: Hierop lopen we niet vooruit. Dinsdag 22 november is hierover een bespreking met
bestuur en afgevaardigde van de jeugdafdeling. Er wordt daarna gecommuniceerd.
Martin van Eijkeren vraagt gezien de afsluiting van de Kaai en de wegomlegging of we nu
niet tijdelijk een besluit kunnen nemen over de vertrekplaats?.
Antw: Zie hierboven. We lopen hier niet op vooruit.
Wim le Comte wil het bestuur en vrijwilligers bedanken voor de goede zorg van de uitvaart
van Hans en Nell namens de gehele gemeenschap.
Voorzitter bedankt Wim en geeft verder aan dat ook de Oranjevereniging hierbij betrokken
was.
Sluiting: Voorzitter bedankt de aanwezige leden en sluit daarmee de algemene
ledenvergadering.

