Notulen Algemene Ledenvergadering 2017
3 november 2017 (93ste)
1.

Opening door de voorzitter
Omdat interim-voorzitter Albert Vink door ziekte afwezig is opent Dirk van den Nouland de 93ste
algemene ledenvergadering van R.K.V.V. Teylingen.

Dames en heren,
Van harte welkom op deze bijzondere 93ste algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging
R.K.V.V. Teylingen. Ik zeg deze bijzondere maar het is bijzonder voor mij. Normaal gesproken wordt
deze vergadering voorgezeten door de voorzitter of als deze er niet is de plaatsvervangende voorzitter.
U ziet twee lege stoelen, op de ene zit normaal gesproken de voorzitter. Die is vorig jaar afgetreden,
toen hadden we nog geen opvolger maar ik hoop dat die stoel in de loop van de avond bezet gaat
worden. De andere stoel zit normaal gesproken Albert, de secretaris, die gedurende het jaar ook
plaatsvervangende voorzitter was, maar die is vorige week onder het mes gegaan en is daarvan nu
herstellende. Vanaf deze plaats wens ik hem veel beterschap toe. Dus vanavond mag u het met mij als
voorzitter van de algemene ledenvergadering doen. Ik hoop dat u het mij en mijn medebestuursleden
niet al te lastig gaat maken.
Verder heet ik alle ereleden en leden van verdienste van harte welkom.
De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan in de vereniging en daarom ook het podium
waarop het bestuur verantwoording moet afleggen over het gevoerde beleid en u moet informeren over
plannen, die wij in de nabije toekomst hopen te realiseren en waar u over kan meebeslissen. Besef dat
niet het bestuur maar u de vereniging bent en daar alle zeggenschap over heeft.
Tijdens de algemene ledenvergadering staan we altijd even stil voor de mensen die dicht bij de
vereniging hebben gestaan en gedurende het seizoen overleden zijn. Dat is dit keer niet nodig. Een
trouwe kerkganger heeft nog even voor de zekerheid op de Allerheiligen kruisjes in de kerk gekeken
maar geen bekende van de voetbalvereniging kunnen ontdekken. Waarvoor dank. Of hebben we
iemand over het hoofd gezien? Niemand, dan gaan we door.
Zonder het gras voor iemands voeten weg te maaien wil ik in vogelvlucht door het seizoen heen om te
laten zien dat er niet stil gezeten wordt binnen de vereniging.

Nieuwe aankleding bar, dit is weer een mooi visitekaartje voor de vereniging. Deels gemaakt door
een derde maar afgemaakt door vrijwilligers. Chapeau onderhouds- en clubhuiscommissie.

Sponsors gezocht voor het nieuwe kledingplan voor de jeugd (tenues, trainingspakken en tassen),
de jeugd loopt er bijzonder netjes bij. Chapeau sponsor- en jeugdcommissie.

Nieuwe kleedkamers en een massageruimte, hierdoor is het ruimtegebrek grotendeels opgelost.
Deels gemaakt door een derde maar afgemaakt door vrijwilligers. Chapeau onderhoudscommissie.

Nieuwe trainer voor de selectie gezocht en in zeer korte tijd gevonden. Chapeau technische
adviescommissie.

En zo kan ik wel een tijdje doorgaan maar dan wordt de avond zo lang. Dus zeg ik maar chapeau
voor iedereen die niet stil zit binnen de vereniging maar iets doet, maakt, regelt, organiseert,
mogelijk maakt waar andere en de vereniging veel plezier van hebben.
Ik wens u een goede vergadering toe en verklaar hierbij de 93ste algemene ledenvergadering voor
geopend.

2.

Het vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 04-11-2016 en de
extra Ledenvergaderingen van 17-01-2017 en 19-01-2017
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 04-11-2016 en de extra
ledenvergaderingen van 17-01-2017 en 19-01-2017 worden zonder wijzigingen vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
Kennisgeving van verhindering is ontvangen van Hans Verwer, Fer van der Vlugt, Peter van
Rijn, Mo Ait Elhoussi en Maikel van de Zon. Verder zijn er geen mededelingen en ingekomen
stukken.

4.

Het jaarverslag van de secretaris
Het verslag van de secretaris wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.

5.

Het jaarverslag van de penningmeester.
Penningmeester Dirk van den Nouland presenteert de financiële jaarcijfers. Er zijn vanuit de
vergadering geen vragen en of opmerkingen.
5a. Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestaande uit Ramon Legel en Rogier Landwer Johan doen verslag van hun
bevindingen. De administratie en kasboeken zijn gecontroleerd en de kascommissie heeft geen
oneffenheden aangetroffen.
5b goedkeuring van de jaarrekening
De vergadering keurt unaniem de jaarrekening goed.
5c. Décharge penningmeester/bestuur
De vergadering geeft goedkeuring aan het verlenen van decharge aan het bestuur.

6.

Benoeming kascommissie; Rogier Landwer Johan treedt af en Ramon Legel en vormt
samen met de reserve van dit seizoen René van der Krogt de kascommissie seizoen
2017/2018.

7.

Verkiezing reserve lid kascommissie.
Gerard Mens wordt verkozen als reserve lid voor de kascommissie 2017 – 2018.

8.

Bestuursverkiezing
Aftredend: Secretaris Albert Vink stelt zich herkiesbaar.
Aftredend: Jeugdafgevaardigde Pieter Kniest stelt zich herkiesbaar
Albert Vink en Pieter Kniest worden met unaniem en onder applaus herkozen.
Vacature: Voorzitter
Het bestuur draagt Rogier Landwer Johan aan de vergadering voor om hem te benoemen als
voorzitter van R.K.V.V. Teylingen.
Allereerst stelt Rogier zich voor. Hij is 41 jaar en getrouwd met Wendy. Hij heeft zelf in de jeugd
bij Teylingen gevoetbald. Hij is altijd betrokken geweest bij de vereniging en nu toeschouwer bij
zijn kinderen. Rogier heeft een half jaar stage gelopen bij het bestuur en de taken en
verantwoordlijkheden zijn doorgenomen. Hij geeft aan dat hij veel plezier heeft bij deze club en
dat hij het belangrijk vindt om iets voor de club te kunnen betekenen.
Vervolgens wordt Rogier Landwer Johan onder applaus unaniem gekozen tot voorzitter, waarna
Dirk van den Nouland de voorzittershamer overhandigd aan Rogier en hem veel succes
toewenst.
Huldiging
Na een korte inleiding van de voorzitter wordt onder luid applaus Mart Schrama als Lid van
verdienste benoemd.
Pauze

9.

Het jaarverslag van de Technische Commissie
Hans van de Berg doet verslag van de technische commissie.

10.

Het jaarverslag van de Jeugdcommissie
Pieter Kniest doet verslag van de jeugdcommissie.
Hij geeft een toelichting over het aantal jeugdleden. Er zijn 19 teams inclusief een mix meisjes
team van R.K.V.V. Teylingen en Ter Leede. In Sassenheim worden relatief gezien weinig
kinderen geboren in tegenstelling tot Voorhout. Mogelijk kunnen door daar meer aandacht te
besteden wat meer jeugdleden krijgen. Heel positief is dat in samenwerking met Ter Leede een

meisjesteam is ontstaan. Dit team bestaat uit 8 meisjes van R.K.V.V. Teylingen en 8 van Ter
Leede.
De jeugdcommissie is nagenoeg hetzelfde gebleven. Alleen Edwin Brouwer is gestopt.
Nieuw is dat er een scheidsrechterscommissie is ontstaan. Het Han Bastiaan wordt uitgebreid
op zondag met een C, D-toernooi. Er komt ook weer een 3-daagse voetbalcursus.
Het jeugdkamp was weer een groot succes. De kleding voor de jeugdteams zijn compleet
vernieuwd. Er doen 15 deelnemers mee aan de trainerscursus. Tot slot wordt er een film
getoond over de openingsdag. Deze film zal ook worden geplaatst op de Website en facebook.

11.

Website clubblad
Jerry Berk geeft een presentatie over de nieuwe Website. Nubia Smits en Jerry hebben gewerkt
aan een nieuwe Website. Jerry geeft via een power point presentatie een indruk hoe de nieuwe
Website eruit zal gaan zien. Het doel is om de Website rond het 2000e clubblad in de lucht te
brengen. Rogier bedank Jerry en vraagt aan hem om het bestuur op de hoogte te houden

12.

Het jaarverslag van de Onderhoudscommissie
Dick Noordermeer en Aad van der Burg geven een presentatie over de onderhoudscommissie.
Ook dit verslagjaar is er weer veel gebeurd op het gebied van onderhoud en nieuwbouw.
Belangrijkste oplevering zijn de nieuwe kleedkamers.
Willem van de Krogt van de Stichting exploitatie Roode Molen completeert het verhaal over de
kleedkamers na de oplevering. In eerste instantie leek het nodig om een brandmeldinstallatie te
moeten aanleggen, maar uit nader onderzoek bleek dit niet nodig.

13.

Het jaarverslag van de Sponsorcommissie
Willem van der Krogt geeft een presentatie van de sponsorcommissie.
Vermeldingswaardig is dat er een geslaagd sponsoravond was met een presentatie van Niels
Langeveld en een bierproeverij.

14.

Het jaarverslag van de Clubhuiscommissie.
Marijke Verbeek doet verslag van de clubhuiscommissie, waar zij meldt dat Ger Hoogervorst is
gestopt. Marijke zal zich samen met anderen in de commissie inzetten voor een AED en of een
BHV-cursus. Verder geeft Marijke aan dat Teylingen een flesjes vereniging is en dat dat ook zo
zal blijven omdat men het tappen niet onder controle heeft. Dus is flesjes makkelijker.
Bovendien liggen de marges van de kratten hoger dan de biervaten.

15.

Toelichting op de begroting 2017 – 2018 en vaststelling van die begroting.
Dirk geeft een toelichting op de begroting van 2017 – 2018.
Er zijn geen vragen.

16.

Het Huishoudelijk reglement
Rogier geeft aan dat de kennis en kunde van de KNVB is gebruikt om het huishoudelijk
reglement aan te passen. Volgens Rogier is het huishoudelijk reglement nu weer
Teylingenproef. Rogier vraagt toestemming om het reglement vanaf vandaag in te laten gaan
De vergadering stemt in.

17.

Rondvraag en sluiting
Contributies
De vraag is waarom de contributies zo laat worden geïnd.
Dirk geeft aan dat er en september en oktober nog aanmeldingen komen en zo alles tegelijk te
versturen. Het bestuur geeft aan dat dit punt wordt meegenomen.
Presentielijst
De fout in de presentielijst wordt aangepast. Er staat nu presentatie.
Cees Landwer Johan
Cees bedankt het bestuur en de jeugdcommissie voor al het werk wat zij het afgelopen jaar
hebben gehad. Het wenst de nieuwe voorzitter Rogier veel succes.

Hierna sluit Rogier de vergadering met de mededeling dat iedereen nog 1 consumptie kan
opnemen.

Aanwezig:
Hans v.d. Berg, Marcel v.d. Berg, Aad v.d. Burg, Rogier Landwer Johan, Dirk v.d. Nouland,
Sandra v. Vliet, Paul v. Beek, Dick Noordermeer, Pieter Kniest, Wim v.d. Krogt, Gerard Mens,
Jerry Berk, Henk Landwer Johan, Cees Landwer Johan, Cees Hoogenboom, Ans Roelevink,
Carla Durieux, Wil v.d. Krogt, Ellen v.d. Krogt, Ramon Legel, Theo v.d. Vlugt, Marijke v. Beek,
René v.d. Krogt, Rick Rutten, Ge v. Vliet, Marcel Minke, Louis Bisschops, Jurgen Kamps,
Klazien Wiering, Leo v. Nobelen, Martien v.d. Geest, Lia v.d. Zwet, Cees v.d Zwet, Ton Smit,
Peter v.d. Vlugt, Jaap v. Vliet, Ans v. Vliet, Wendy Landwer Johan, Ab v.d. Geest, Sylvia Kruijer,
Sandra Reeuwijk, Ria Knegt, Bert Knegt, Joke Molema, Mart Schrama en
Nathalie Landwer Johan.

