Bandy Vereniging Nijmegen
www.bandynijmegen.nl

Notulen Algemene Leden Vergadering Bandy Vereniging Nijmegen 27-09-2017
Aanwezig: bestuur: Eugene Vriezen (voorzitter), Rens Bögels (penningmeester), Inge de Bie (secretaris),
Perry Kosman, Lieke Dekkers.
Stanley Sprij (Tristan), Tim Vervest (Pieter), Babs Wels (Beau), Tonny Agelink (Sander en Tessa), Eric van der
Kemp (Hessel), Joost van Wijchen (Mees, Siem, Veerle).
Afwezig met kennisgeving: Johan Kuhnen, Jordan Braam, Donja Hijmans
1 Eugene heet iedereen welkom, we hopen op een plezierig seizoen.
2 Er zijn geen ingekomen stukken.
Rens: De contributie voor komend seizoen blijft onveranderd.
3 Financieel verslag: Rens geeft toelichting en enkele vragen worden beantwoord.
o Er staat nog contributie en huur kleding open. Anders dan voorgaande jaren worden deze
bedragen nog ontvangen.
o Er is €1900 toegevoegd aan het eigen vermogen, het bedraagt nu €4000. Een gezonde
vereniging moet een buffer hebben richting €10.000 zodat klappen opgevangen kunnen
worden, bijvoorbeeld ijshuur als het ledenaantal terugloopt.
o Er is al uitrusting aangeschaft via de Bandybond, dit wordt nog geïnventariseerd.
o Het aantal leden is toegenomen, ook dit seizoen wordt stijging verwacht, met name bij
jeugd door gerichte promotie. Voor de begroting 2017-2018 is gerekend met plus 5 leden.
o De inkomsten van het oud-papier lopen terug door gebruik van containers. Wel mee
doorgaan, als we het opzeggen krijgen we het nooit meer terug.
o De ledenverzekering en bestuursaansprakelijkheidsverzekering worden dit jaar afgesloten.
o De contributie aan de Bandybond wordt verrekend met huur Bandyhok.
o De kosten voor de website zijn iets hoger door veiligheidsmaatregelen.
o Sponsoring bestaat uit inkomsten uit 7heuvenloop, grote clubactie en Sjors Sportief.
4 Decharge wordt verleend. De kascommissie (Eric van der Kemp en Dorien van der Vlerk) wordt
hartelijk bedankt voor de secure controle!
5 Voor de vacature van penningmeester is een kandidaat. Zaterdag heeft Rens contact met hem. Als
hij het niet gaat doen, kunnen we een interim vragen tot we iemand vanbinnen de vereniging
kunnen vinden.
Alle leden van het bestuur hebben hun termijn erop zitten, officieel treden zij dus af. Maar zij gaan
graag verder. Alle aanwezigen stemmen daarmee in.
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Alle aanwezigen stemmen in met het vervroegen van de opzegtermijn naar 31 maart. Redenen
hiervoor zijn dat het meer gelijk loopt aan het Bandyseizoen en dat we al in april de ijshuur moeten
regelen met het Triavium. We moeten dan dus weten hoeveel leden er zijn.
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De ALV gaat akkoord met het vervallen van de vergoeding voor (ouders van jeugd)leden voor het
lopen van oud papier. De inkomsten voor de vereniging gaan hierdoor omhoog.
Per maand worden dus 3 lopers ingeschakeld vanuit vereniging (onbetaald) en 1 vaste loper
(betaald). Met het huidige ledenaantal moeten (ouders van jeugd)leden ongeveer 1x per 2
seizoenen lopen.
Degene die op de lijst staat is en blijft verantwoordelijk voor het lopen. Als eventuele vervanging
niet op komt dagen, zijn de kosten dus voor de oorspronkelijke loper.
Met ingang van het nieuwe seizoen komt er weer een nieuwe lijst.
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De ALV gaat akkoord met het invoeren van een borgsysteem voor de verhuur van uitrusting zodat
het goed voorbereid kan worden. Het bestuur gaat er dit seizoen mee aan de slag.
Inge (secretaris) zal de goedgekeurde punten aanpassen in het huishoudelijk reglement. Ook zal ze
het hh reglement fatsoeneren zodat het eenduidiger wordt en beter leesbaar.
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Bandyreis: Jaimy, Tonny en Stanley willen een tripje naar Duitsland (Frankfurt) organiseren voor
jeugd. Zij gaan zich ook oriënteren op een reis naar groot ijs voor de hele vereniging. Inge is het
aanspreekpunt binnen het bestuur.
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WVTTK:
o Is de uitrusting van Lucas ingeleverd? Perry neemt dit op.
o Er vallen bijzonder veel zondagen uit voor jeugd en 2e. Inderdaad, het Triavium heeft ijstekort.
Verenigingen moeten elkaar helpen door onderling te ruilen. We kijken ook naar tactische
oefeningen op kunstgras, ijstijd op andere ijsbanen, techniektrainingen op de ringbaan: er zijn
weinig mogelijkheden, maar we zijn er heel alert op.
o Lage opkomst ALV: is helaas niet anders.

Bedankt voor jullie betrokkenheid!

