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Notulen jaarvergadering 7 oktober 2019
Notulen Algemene jaarvergadering 7 oktober 2019
Aanwezig:

25 leden, waaronder 6 bestuursleden

Afgemeld:

Louis Verbraeken, Nick Hoogerwerf, Michel Gremmen, Ray van Veelen,
Mathijs Gremmen, Robert Chapel, Wesley Verbraak, Jeffrey Stumpf, Bianca
Pijnen, Peter Kommers, Peter van Oirschot, Jeroen Goossens, Rene van
den Bogaert en Annemarie van Londen.

1. Opening door de voorzitter
Onze voorzitter Roger Withagen heet om 19:34 uur iedereen welkom op de algemene
jaarvergadering. Vervolgens opent de voorzitter de algemene jaarvergadering met het
gebruikelijke openingswoord:
Beste leden,
Begin dit jaar werden wij opgeschrikt door het overlijden van Louis Schroeijers en Adrie
van Steenpaal. Zij hebben beide grote verdiensten gehad voor ODIO en waren tot het
laatste toe intens betrokken bij onze vereniging. Zij werden daarvoor dan ook eerder
benoemd tot ereleden van ODIO. Op gepaste wijze hebben wij afscheid van hun
genomen en aan wens van de Fam. Van Steenpaal om de as van Adrie op het sportpark
uit te strooien hebben wij graag voldaan, hetgeen 31 augustus is gebeurd.
Ik wil vragen voor een moment van stilte.
Het afgelopen seizoen is het jaar geworden waarbij wij voor het eerst op onze nieuwe
kunstgrasvelden zijn gaan voetballen. De opening vond plaats tijdens het Zuidwesthoektoernooi welke afgelopen seizoen bij ODIO werd gehouden. Het werd een feestelijke
opening!
De eerste reacties op onze velden volgden snel. Spelers van ODIO maar ook van onze
tegenstanders waren razend enthousiast over onze nieuwe speelvelden en ook over de
vorm van het nieuwe complex. Hiermee heeft ODIO een gezonde sportieve basis gelegd
voor minimaal de komende tien jaar.
Eind van afgelopen seizoen gaven Wim en Miranda Janssen aan dat zij een andere
uitdaging aan zouden gaan. Jammer, want zij hebben jarenlang de kantine met heel veel
inzet en drive gedraaid. Tegelijk een uitdaging voor het bestuur om naar nieuwe
uitbaters en/of een nieuw concept op te zetten voor het kantinebeheer. De meningen
binnen het bestuur waren verdeeld hoe het kantinebeheer vorm te geven. Om die reden
heeft het bestuur besloten om een extra ledenvergadering te houden in april. De
opkomst was groot. Dat geeft aan dat veel leden betrokken zijn bij onze vereniging. Het
bestuur hield een presentatie met daarin sheets over het verloop van het ledenaantal
van de afgelopen jaren, over de kantineopbrengsten van de afgelopen jaren en er
werden verschillende discussiepunten besproken. Uitkomst was uiteindelijk dat de leden
verder willen met vaste uitbaters waarbij er ook gezocht moest worden naar een vaste
groep van vrijwilligers om mee te helpen achter de bar. Met deze opdracht is het bestuur
op zoek gegaan.
Nadat de vacature was opengesteld kwamen er geen reacties binnen. Hierdoor is het
bestuur zelf actief op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen. Een inventariserend
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gesprek met De Boulevard pakte heel goed uit! Het bestuur is daarom ook heel blij dat
zij samen met ODIO de kantine gaan beheren. Echter zal er ook een beroep worden
gedaan op vrijwilligers, willen wij ongeveer eenzelfde netto opbrengst blijven houden in
de boeken. Op dit moment zijn wij nog steeds zoekende naar voldoende mensen die de
kantine mede willen ondersteunen.
Daarom is het bestuur een visie aan het ontwikkelen zodat wij een grotere groep
mensen actief zijn binnen de kantine. De komende weken wordt dit beleid verder
uitgewerkt en aan betrokkenen voorgelegd.
Ons ledenaantal kent al jaren een lichte, niet verontrustende, daling. De jeugdafdeling
blijft stabiel maar wij zien een duidelijke daling in het aantal seniorenleden. Wij wijzen
stoppende voetballende leden dan ook op de mogelijkheid om ondersteunend lid te
blijven.
Binnen het bestuur hebben wij intern wat veranderingen aangebracht. Zo zal Erik van
der Lee naast PR en Communicatie, ook sponsoring op zich gaan nemen. Daarvoor
hebben wij een nieuwe sponsorcommissie geïnstalleerd die voortgekomen is uit de extra
ledenvergadering van april.
Daarnaast hebben wij de technische commissie weer in ere hersteld. Bedoeling is dat
deze commissie beleid gaat opstellen voor de hele vereniging. Er hebben dan ook zowel
mensen zitten in vanuit de jeugd als senioren. Levien Michielsen zal deze commissie
leiden.
De jubileumcommissie is enthousiast aan de slag gegaan en zijn bezig een mooi
programma op te stellen voor ons 90 jarig bestaan in 2021.
Een maand geleden werden wij opgeschrikt door een lekkend riool. Na velen dagen
zoeken naar de oorzaak, bleek een buis open te zijn geschoven, mogelijk door de
werkzaamheden aan de ijsbaan. Daardoor kwam heel de kruipruimte vol te zitten en
toen deze niets meer konden hebben kwamen de kleedlokalen vol te zitten met
uitwerpselen. Ik wil van deze plek, zonder andere tekort te doen, Karel, Jacques, Tony
en Levien danken voor 10 dagen letterlijk werk in de “stront”. Met de gemeente ben ik in
gesprek om te kijken of wij deze kosten ergens op kunnen verhalen.
Ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om alle leden die zich als vrijwilliger
inzetten en de meeste aanwezigen zijn dat ook, bedanken voor hun inzet. Wij zijn in de
gelukkige omstandigheid dat wij nagenoeg alle taken nog steeds kunnen invullen.
Bij de KNVB hebben wij de afgelopen twee jaar, samen met de andere Zuidwesthoek
verenigingen flink gelobbyd om meer wedstrijden dichter bij huis te hebben, zowel voor
de jeugd als senioren. Gelukkig is dat dit seizoen gehonoreerd gezien de indelingen.
Bij de senioren hadden wij geen kampioen afgelopen seizoen. Bij de jeugd werd JO – 15
kampioen in de voorjaarscompetitie. Binnen de jeugdafdeling volgen op dit moment 15
trainers / leiders een trainingscursus. Een cursus waarin oefenvormen vanuit de KNVB
worden aangeboden die wedstrijd gerelateerd zijn. Ook blijft de KNVB deze trainers de
afgelopen tijd nog volgen. Een zeer goede zaak waardoor onder jongste jeugd een prima
opleiding krijgen.
In samenwerking en onder verantwoordelijkheid van de WVF zijn wij gestart met het
project G-voetbal. Op dinsdagavond trainen momenteel een 12 tal mensen met een
beperking bij ons. Wij gaan kijken of dit kan uitgroeien tot een volwaarding team.
Het afgelopen seizoen 2018-2019 is in financieel opzicht met een lichte teleurstelling
verlopen. Wij waren ons bewust dat het seizoen 2018-2019 veel veranderingen (en
financiële onzekerheden) met zich mee zou brengen. Denk hierbij aan het volledig in
eigendom nemen van het clubgebouw, van natuurgras naar kunstgras, halvering van de
oppervlakte van het sportpark en het installeren van LED-verlichting.
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De financiële gevolgen van nagenoeg al deze veranderingen zijn volgens verwachting
verlopen. Nagenoeg… op eentje na: de besparing op elektrische energie hebben wij
ondanks de investeringen in LED-verlichting op de velden en in het gebouw niet waar
gemaakt. Het stroomverbruik is ongeveer gelijk gebleven. En hiermee hebben wij wat
mij betreft een aandachtspunt voor het nieuwe seizoen te pakken: het energieverbruik
van de vereniging, zowel elektriciteit (m.n. verlichting) als gas (verwarming). Met deze
energiekosten hebben wij de grootste verliespost ten opzicht van de begroting van het
afgelopen seizoen te pakken.
Als bestuur gaan wij kijken waar oorzaken voor dit hoge gebruik liggen en welke acties
wij kunnen ondernemen om deze te laten dalen. Maar de leden kunnen daar zeker ook
hun bijdrage aan leveren. Elkaar aanspreken van het inleveren van oud papier bij OIDO
in plaats van de blauwe afvalbakken, frituurvet en oude kleding. Ook verdere familie en
kennissen daarop attenderen. Sluiten van deuren kleedlokalen en doven van onnodige
verlichting.
Tot slot wil ik mijn mede bestuursleden bedanken voor hun werk het afgelopen seizoen.
Besturen is niet altijd gemakkelijk en het spreekwoord “de beste stuurlui staan aan wal”
heeft soms ook wel betrekking op onze vereniging. Goede ideeën, voorstellen zijn
welkom maar alles alleen maar negatief benaderen daarmee helpen wij onze vereniging
niet.
Ik wens u allen een prettige jaarvergadering toe en open die bij deze.
2. Goedkeuring notulen Algemene Jaarvergadering van 8 oktober 2018
Zonder op- en/of aanmerkingen worden de notulen vastgesteld.

3. Goedkeuring notulen Extra Ledenvergadering van 8 april 2019
Zonder op- en/of aanmerkingen worden de notulen vastgesteld.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
Naast de eerder genoemde afmeldingen zijn er geen ingekomen stukken danwel vragen
ingestuurd.
5. Goedkeuring jaarverslag 2018-2019 secretaris
Zonder op- en/of aanmerkingen wordt het jaarverslag vastgesteld.
6. Goedkeuring jaarverslag 2018-2019 penningmeester
Onze penningmeester, Johan van Velthoven, deelt het jaarverslag uit en geeft hierbij
een toelichting op de posten waar een afwijking is in de realisatie ten opzichte van de
begroting.
Debbie van Winden: Zij vraagt waar de inkomsten zitten van verkoop van de kleding.
Johan geeft aan dat dit zit in de verrekening met de post kledingkosten.
Johan van Velthoven vervolgt met een toelichting op de financiële ontwikkelingen en de
vermogenspositie van ODIO.
Johan Elst: Hij vraagt waarom de energiekosten hoger zijn uitgevallen. Johan van
Velthoven geeft hierbij aan dat dit komt 1) meer verbruik n.a.v. twee kunstgrasvelden
(met twee standen, wedstrijd- en trainingstand) 2) in de zomermaanden zijn de
koelingen later dan gebruikelijk stopgezet.
7. Verslag van de kascommissie (incl. verkiezing kascommissie)
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Matthijs Gremmen en Kees Soffers hebben de stukken gecontroleerd en akkoord
bevonden. Kees leest het verslag voor, waarbij de penningsmeester gedechargeerd
wordt voor de periode juli 2018 – juni 2019.
De algemene vergadering gaat akkoord met bovenstaande kascontrole. Matthijs
Gremmen is aftredend. Nico Hoogerwerf en Kees Soffers vormen de nieuwe
kascommissie. Fons de Brie staat opgesteld als reserve.
8. Vaststelling van de begroting seizoen 2019-2020
De begroting voor komend seizoen wordt door Johan van Velthoven besproken en
toegelicht.
Mark Ketelaars: Hij vraag wat er exact valt onder de € 500,- tunnelkosten. Hier vallen
o.a. de kosten in die de teams maken wanneer zij reizen naar Zeeuws-Vlaanderen.
Afgelopen seizoen heeft ODIO hier veel gebruik van moeten maken.
Er zijn geen verdere op- en/of aanmerkingen. De begroting wordt vastgesteld en
goedgekeurd door de algemene vergadering.
9. Vaststelling contributie seizoen 2019-2020
De contributie voor het seizoen 2019-2020 wordt vastgesteld, nadat de algemene
vergadering daar vorig jaar het voorstel voor had goedgekeurd. In dit voorstel stond dat
het bestuur toestemming had om in de loop van het seizoen 2018-2019 de contributie
voor het seizoen 2019-2020 te verhogen. Deze verhoging zou alleen geëffectueerd
worden indien het bestuur dit noodzakelijk acht in het algemeen belang van de
vereniging en onder verantwoording van legitieme reden(en). In de jaarvergadering van
8 oktober 2018 had het bestuur toestemming gekregen om enkel de contributie voor
spelende leden met maximaal € 5,00 te verhogen. Voor niet-spelende leden zal de
contributie niet worden verhoogd.
Het bestuur heeft onlangs middels een bestuursbesluit besloten om de contributie voor
spelende met € 5,00 te verhogen en voor niet-spelende leden de contributie niet te
verhogen voor seizoen 2019 – 2020. De contributie bedraagt voor senioren € 130,00,
voor junioren € 100,00 en voor pupillen € 90,00. Voor niet-spelende leden bedraagt de
contributie € 37,50.
10. Vaststelling contributie seizoen 2020-2021
Het bestuur verzocht de leden die aanwezig zijn bij de algemene vergadering om het
bestuur toestemming te geven om in de loop van dit nieuwe seizoen de contributie voor
het seizoen 2020-2021 te verhogen. Deze verhoging zal enkel geëffectueerd worden
indien het bestuur dit noodzakelijk acht in het algemeen belang van de vereniging en
onder verantwoording van legitieme reden(en). Indien het bestuur besluit om de
contributie voor het seizoen 2020-2021 te verhogen zal dit meegedeeld worden aan alle
leden van de vereniging.
Een eventuele verhoging van de contributie zal maximaal € 10,00 voor senioren en
junioren leden bedragen en € 5,00 voor pupillen leden. Voor niet-spelende leden zal de
contributie niet worden verhoogd.
Enkel Jan van der Poel heeft bezwaar. Alle overige aanwezige leden zijn akkoord. Het
bestuur krijgt derhalve toestemming van de algemene jaarvergadering om, indien
noodzakelijk, de contributie met maximaal € 10,00 voor senioren en junioren leden te
verhogen en met € 5,00 voor pupillen leden.
11. Commissies: benoeming nieuwe commissie “technische zaken” &
toevoeging sponsoring aan commissie “communicatie, PR & sponsoring”
Het bestuur stelt voor, en vraagt hierbij goedkeuring, om een nieuwe commissie
“Technische zaken” toe te voegen aan het bestuur.
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Het bestuur stelt voor om sponsoring toe te voegen aan de commissie “communicatie,
PR & sponsoring”. De commissie “communicatie & PR” is reeds een actieve commissie
binnen het bestuur.
Beide voorstellen worden akkoord bevonden door de algemene ledenvergadering.
12. Verkiezing bestuursleden
Johan van Velthoven is aftredend en herkiesbaar. Gezien de functie van voorzitter
(dagelijks bestuur) dient er middels handopsteking te worden gestemd. Johan wordt
middels handopsteking herbenoemd.
Robert Janssens is aftredend en herkiesbaar. Robert wordt herbenoemd door de
algemene ledenvergadering.
Jeroen Goossens is aftredend en herkiesbaar. Jeroen wordt herbenoemd door de
algemene ledenvergadering.
Het bestuur heeft Levien Michielsen voorgedragen als bestuurslid in de functie van
voorzitter tecnhische zaken. Levien wordt benoemd door de algemene ledenvergadering.
Het bestuur heeft Erik van der Lee voorgedragen als bestuurslid in de functie van
voorzitter commissie communicatie, PR & Sponsoring. Erik wordt benoemd door de
algemene ledenvergadering.
13. Rondvraag
Vragen konden vooraf schriftelijk worden ingediend. Hier is geen gebruik van gemaakt.
De aanwezige leden tijdens de algemene ledenvergadering hebben geen vragen voor de
rondvraag.
14. Sluiting
Alvorens Roger Withagen naar de afsluiting van de algemene ledenvergadering overstapt
richt hij zicht tot Adrie Jansen. Adrie zet zich al jarenlang in voor de loterij verkoop bij de
wedstrijden van ODIO 1. Door deze werkzaamheden levert hij een mooie financiële
bijdrage aan de clubkas van onze mooie vereniging. Adrie Jansen wordt vervolgens
uitgeroepen tot lid van verdienste.
Om 20.11 uur bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun aandacht en
aanwezigheid.

R.J.E. Withagen

M.J.A. van der Poel

Voorzitter

Secretaris
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