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Verslag Algemene Jaarvergadering TV UoW 26-11-2017
Aanwezig: 26 leden, afgemeld: 7 leden.

1. Welkom en opening
Voorzitter Bart Nievelstein open de vergadering en heet iedereen welkom.
Terugblik op afgelopen seizoen:
In een gesprek met de accountmanager van de KNLTB is TV UoW een van de weinige verenigingen
in de regio die qua ledenaantal gelijk blijft en met name de jeugdleden. Dat is vooral te danken aan
onze trainer Bryan en zijn team en onze jeugdcommissie. Complimenten worden met applaus
bevestigd.
2. Vaststellen agenda
Punt 3 vervalt. Was per abuis nog als agendapunt opgenomen.
3. Aftredende en nieuwe bestuursleden
Patrick Reining is afgetreden als bestuurslid, wel blijft hij zeker nog verbonden aan de club en
ondersteunt momenteel de sponsorcommissie.
Ger Schuurbier is ook afgetreden als bestuurslid en heeft onlangs ook de taak van voorzitter van de
activiteitencommissie overgedragen aan Kim.
Bart bedankt Ger en Patrick voor hun fantastische inzet!
Als nieuwe bestuursleden zijn toegetreden:
Ralf Sijstermans is voorzitter van de jeugdcommissie. Hij heeft deze taak overgenomen van Daniëlle.
Rob Stevelmans is voorzitter van de sponsorcommissie.
Ramon Nellissen is voorzitter van de technische commissie en heeft o.a. als taak aanspreekpunt voor
de trainers.
4. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018
De penningmeester Jules Gigase geeft uitleg waar nodig over het jaarverslag en de begroting.
Het jaarverslag is een realisatie van januari tot en met oktober 2017. Op dit moment is er een positief
resultaat, maar de komende 2 maanden is dit bedrag ook nodig zodat dat bedrag ongeveer op 0 zal
komen te staan.
Er is uitgegaan van een contributieverhoging van 5 euro i.v.m. het opbouwen van reserves. Die zijn er
op dit moment niet.
Tijdens de vorige vergadering is er sprake van de kosten van competitie lager te krijgen.
Door het zelf verzorgen van eten tijdens de competitie zijn die kosten lager.
Op donderdagavond zal 1 team meedoen aan de nieuwe competitie 8/9. Er zal nog steeds ruimte zijn
voor recreatiespelers op die avond.
Er zijn verder geen opmerkingen naar aanleiding van de stukken.
5. Vaststellen contributie
De contributie 2018 is door de verhoging van 5 euro vastgesteld op E 140,00
6. Verslag kascontrole en kiezen kascontrolecommissie
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Voor de ledenvergadering heeft er nog geen afspraak met de kascontrole kunnen plaatsvinden. Het
verslag zal in het UOWeetje worden opgenomen.
Kiezen vervangend lid kascontrolecommissie:
Patrick Smeijsters is aftredend. Maurice Janssen stelt zich beschikbaar en wordt gekozen voor 2 jaar
en zal samen met Henk van den Hurk de kascontrole op zich te nemen.
7. Kantine: met eigen leden dan wel een uitbater
In juli 2017 hebben we van de exploitant afscheid genomen.
Zelf aangemeld als mogelijk nieuwe exploitant hebben zich Joep Weijers en Thom Crombach.
Na gesprekken is er gebleken dat dit niet haalbaar is voor een exploitant om onze kantine te
combineren met hun eigen sporthal, mede omdat ze ook personeel moeten inhuren.
Een advertentie plaatsen is nog niet gebeurd omdat er hard gewerkt wordt aan een goed plan om met
eigen leden de kantine draaiend te houden. De omzet/winst is dan geheel voor de club. De
penningmeester heeft een opzet gemaakt die aan de aanwezigen is uitgedeeld bij de begroting.
Op dit moment wordt gedacht aan het volgende:
Een lid zal 3 diensten per jaar draaien met een vergoeding van 45 euro; deze vergoeding is dan
achteraf een korting op de contributie. Indien je liever met 2-en op een avond ingedeeld wordt, kan
daar rekening mee gehouden worden. Als dat op avonden is waar echter maar 1 persoon nodig zou
zijn, kan er afgesproken worden dat er dan samen 6 diensten gedraaid worden. Het is niet prettig om
alleen af te sluiten en de kas mee te nemen.
Er wordt ook gedacht om een weekhoofd aan te stellen binnen een groep die dan die week
verantwoordelijk is voor het openen, uitleg van de werkzaamheden, kassa, ruilen van diensten enz.
Bryan is er vaak als laatste en kan ook mee sluiten.
Bij toernooien en competitie zouden er ook uren ingehuurd kunnen (moeten) worden. Ook wordt er
gekeken of er teams inzetbaar zijn bij de competitie.
Bij jeugdactiviteiten regelt de jeugdcommissie het nu zelf. Straks zal dat ingedeeld worden als
kantinedienst.
De leden zullen ook verplicht een cursus moeten volgen (een avondbijeenkomst) waarbij ook ter
sprake zal komen hoe te handelen bijvoorbeeld bij dronkenschap, ruzie.
Er dient ook altijd iemand aanwezig te zijn die de Sociale Hygiëne cursus heeft behaald. Met Bryan is
hierover al contact gehad omdat hij er het meeste is en hij wil deze cursus wel gaan halen.
De kantinediensten zijn geheel op vrijwillige basis.
Iemand van het bestuur is verantwoordelijk voor de inkoop e.d.
Bij Kimbria kun je voor kantinedienst aanmelden via een baanschema. Dit zou dan tijdig voor het
nieuwe seizoen beschikbaar moeten zijn.
De vergadering is voor het verder gaan met en schaven aan het plan om de kantine met eigen leden
te realiseren. In het voorjaar wordt er een nieuwe extra vergadering ingepland om het plan verder te
bespreken.
8. Rondvraag
Wim Cremers: hoe is de stand van zaken van de nieuwe banen?
Ger Nievelstein geeft aan dat het contract getekend is en dat er zal worden gestart in week 2 van
2018. De planning is dat de werkzaamheden 2 weken duren. De gravelbanen blijven gehandhaafd
zodat er op gespeeld kan worden.
De banen zullen 2 x worden gekeurd: de onderlaag en na het gereed komen van de toplaag.
Voor de nieuwe led-verlichting moet voor 31-12-2017 een subsidieaanvraag zijn ingediend. De
masten zijn nog goed. De bovenste banen zullen het eerst voorzien worden van nieuwe ledverlichting. Subsidie is aangevraagd bij de provincie. Financiering van de rest zal gebeuren bij de
gemeente of bij de provincie.
Ben vraagt of zonnepanelen een optie zijn?
De gemeente Landgraaf is bezig met een duurzaamheidproject op het hele sportcomplex.
Bij ons op de kantine zijn zonnepanelen te gevoelig voor vernielingen.
Marlie: wat gebeurt er met het eten tijdens de competitie; het werd in het voorjaar aangeleverd.
Tijdens de najaarscompetitie is het door eigen leden bereid. Dit zal komend seizoen ook weer zo
gaan. Er is genoeg animo voor om dat te realiseren.
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Marij: de laatste 2 keren was op de vrijdagvond (competitie) de hapjes wat minder, te weinig.
Sandra geeft aan dat zij wel had aangegeven dat het veel te veel was, maar nu was het inderdaad erg
weinig voor het aantal personen. Bart zal dit doorgeven.
Ger N.: binding van de leden aan de vereniging is er niet meer. Kan er bij voorbeeld weer een
dineravond gehouden worden? Dit kan opgenomen worden met Kim en Mike van de
activiteitencommissie.
9. Afsluiting
Bart bedankt iedereen voor de opkomst en sluit de vergadering.
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