Agenda Algemene Ledenvergadering vv Harkstede
Datum: maandag 6 december 2021
Aanvang: 18.30 uur
Plaats: ‘De Voltreffer’

Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben leden van 16 jaar of ouder.
Jeugdleden tot 16 jaar kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun ouders.
Ieder lid heeft bij stemmingen 1 stem.
Het vroege aanvangstijdstip houdt verband met de huidige coronamaatregelen waarbij de kantine als
een horecavoorziening geldt en om 20.00 uur moet sluiten. Ook is het tonen van een
coronatoegangspas nodig.
Aandachtspunt: Indien door gewijzigde coronamaatregelen bijeenkomen in het clubgebouw niet
mogelijk is zal de vergadering online via Teams plaatsvinden. Dit zal dan via de website en per mail
worden gecommuniceerd
De Agenda en stukken.
De financiële stukken zijn van 27 november tot en met 3 december per mail via
penningmeester@vvharkstede.nl op te vragen.
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Opening
Ingekomen stukken / mededelingen
Verslag vorige Algemene Ledenvergadering 26-04-2021
Jaarverslag 2020-2021
Financiële zaken
a. Jaarrekening 2020-2021
b. Verslag kascommissie

c. Begroting 2021 – 2022
d. Contributie overzicht per 1 jan 2022

6 Wijziging huishoudelijk reglement

Artikel 13.2.5: vanwege het versterken samenwerking senioren en junioren
gezamenlijke uitvoering bestuurslid Jeugdzaken wijzigen in Teamzaken.
Artikel 13.2.6: van vicevoorzitter/Accommodatie & Faciliteiten
in Facilitaire Zaken
Artikel 13.2.7: van Algemeen bestuurslid in Projecten

7. Verkiezing bestuursleden

Bestuursleden kunnen volgens de statuten worden voorgedragen door het bestuur of
door 5 leden. Kandidaat bestuursleden op voordracht kunnen tot en met 3 december
worden aangemeld bij de secretaris.

-1 Aftredend en niet herkiesbaar
Voorzitter: Herman Schoenmaker
Voetbal zaken senioren: Sietze van der Heide
Jeugdzaken Harrie Venhuizen
Algemeen bestuurslid Albert Koers
Stagiair Tom Zwering
-2 Aftredend en herkiesbaar:

Penningmeester D. Moorlag.

- 3 Het Bestuur stelt de volgende benoemingen voor.
- Jan Eising: Voorzitter
-

Yvonne Grimme: Secretaris.
Vincent Feenstra: Teamzaken
Hendrik-Jan van Dasselaar: Projecten
Vacature Voetbaltechnische zaken
Vacature Facilitaire zaken

6. Verkiezing kascommissie

De kascommissie bestaat uit 2 leden, worden voor de duur van 2 jaar benoemd en
zijn 1 maal herkiesbaar. De rol van de kascommissie is het controleren van de door de
penningmeester opgestelde jaarrekening.

1. Aftredend Yvonne Grimme.
Reserve Gejo Meijer stelt zich beschikbaar toe te treden.
2. Aftredend en herkiesbaar H. Boerema

7. Het bestuur stelt de volgende structuurwijziging voor:
Instellen ledenraad

8. Het bestuur stelt de volgende initiatieven op korte termijn voor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uitzoeken of de BTW-aftrekbaarheid financiële ruimte kan bieden.
Pubquizzen organiseren.
Overkapping realiseren.
Beschikbaar stellen opleidingsbudgetten voor trainers binnen de VV.
Damesvoetbal intensiveren.
Meer subsidiegeld proberen te ontvangen.
Intensiveren PR.
Intensiveren ledenwerving.

9. Rondvraag
10. Sluiting

Verslag Algemene Ledenvergadering 26 april 2021
Aanwezig: Leden: Y. Grimme, R. Deiana, G. Meijer, W. Holthuis, Tom
Zwering (tevens Teambeheerder) en bestuursleden voorz H.
Schoenmaker (voorz), A. Koers (secr), D.Moorlag (pennm) en
H. Venhuizen (Jeugdzaken)
1. Opening
Voorzitter H. Schoenmaker heet iedereen een hartelijk welkom bij deze
bijzondere online vergadering en spreekt de hoop uit dat het eenmalig is.
Vanwege de corona pandemie is een fysieke bijeenkomst helaas niet mogelijk.
We hebben de uiterste termijn van 30 april aangehouden omdat alsnog te
kunnen digitale doen maar ook nu is dat nog niet mogelijk en daarom deze
digitale vergadervorm. Het is niet anders.
2. Ingekomen stukken/mededelingen
- Afmeldingen zijn ontvangen van B. Landman, P. Boxum en P. Mameli.
- Verder geen ingekomen stukken en geen aanmelding van kandidaatbestuursleden.
- Tom Zwering heeft het verzoek gedaan als stagiair aan het bestuur te mogen
worden toegevoegd. Zijn verzoek is toegevoegd aan agendapunt 6.
- Als punt 8 zijn de informerende onderwerpen ‘Harmonisering
accommodatiebeleid’ en ‘Meerjarenplan 2021-2028’ toegevoegd.
3. Verslag ALV 27 jan 2020
Na het in beeld brengen van het verslag zijn er geen vragen over pagina 1 en 2,
op pag 3 reageert H. Venhuizen met een toelichting op zijn in het verslag
opgenomen antwoord op de rondvraag van T. Kuiper over het z.i. te laat
inlichten van de leiders over de (toenmalige) nieuwe teams O8-3 en O11-2.
H. Venhuizen geeft aan dat de wijze waarop dat toen is verlopen niet altijd beter
kan vanwege het tijdstip van aanmeldingen en inschrijvingsmoment van een
team.
De beloofde snoeiactie uit de rondvraag van dhr. A. Evenhuis heeft
plaatsgevonden.
4. Jaarverslag 2019-2020
Het jaarverslag wordt paginawijs in beeld getoond, er wordt geen toelichting dan
wel een vraag gesteld.
5. Financiële zaken

a. Jaarrekening 2019-2020
De penningmeester presenteert de financiële verantwoording en geeft een toelichting
op een aantal posten. Het coronaseizoen wordt afgesloten met 10k negatief,
oorzaak vooral het wegvallen van kantine inkomsten in de 2 e seizoenshelft.
Het vermogen van de club is met 3,5k gedaald en bedraagt nu 23k
Y. Grimme vraagt naar de achtergrond van de vorderingen op korte termijn. De
penningmeester legt uit dat de incassering van sponsorgelden te laat zijn
ingediend door zijn voorganger. Sommige leden hebben niet de contributie op
tijd betaald.

b. Verslag kascommissie
De kascommissie met R. Deiana en H. Boerema hebben de controle uitgevoerd en
zijn geen bijzonderheden tegengekomen. De penningmeester heeft alle
inzagestukken overlegd en al hun detailvragen zijn door de penningmeester naar
tevredenheid beantwoord. De voorzitter dankt de kascommissie voor de uitgevoerde
controle.

c. Dechargebesluit
De voorzitter legt het dechargebesluit voor aan de vergadering en … wordt
aangenomen.
d. Prognose jaarrekening 2020-2021
De prognose voor nu lopende seizoen ziet er niet slecht uit, het lijkt op minimale
winst uit te komen. De penningmeester geeft een toelichting en geeft aan dat er
geen rekening is gehouden met een Bazaar 2021 en heeft een verwachte
uitgaven opgenomen vanwege aanpassingen in het systeem van o.m.
inbraakpreventie en keuring van de elektrische installatie dit naar aanleiding van
een gebouw inspectie door de verzekeringsmaatschappij.
e. Begroting 2021-2022
Gelet op het periode van het jaar waarin de vergadering nu wordt gehouden kan
de begroting van het volgende seizoen (voor waarschijnlijk de eerste keer) deze
keer al voorafgaand aan het betreffende seizoen aan de ALV worden voorgelegd.
De begroting is een afgeleide van de prognose 2020-2021 aangepast met onder
meer kantine inkomsten, trainersuitgaven en het spelen van een volledig
voetbalseizoen.
f. Contributieontwikkeling 2021-2028
In de voorbije jaren is er door de jaarlijkse indexering enigszins scheefgroei
ontstaan in de contributiebedragen tussen jeugd en senioren. Immers een
indexering met een gelijk percentage laat een laag bedrag minder sterk stijgen
dan een hoger bedrag.
Een extra verhoging van 1% voor de jeugd zal verdere scheefgroei voorkomen.
R. Deiana doet een pleidooi de contributie voor senioren dit seizoen niet te
verhogen omdat er het nu lopende seizoen weinig tot niet is getraind en
competitie gespeeld.
De jeugd heeft grotendeels door kunnen trainen en ook op de zaterdag werden
er activiteiten georganiseerd. Het bestuur en de ALV kunnen meegaan in deze
zienswijze waardoor wordt besloten de contributie voor de jeugd per 1 juli 2021
te verhogen met 3,9% en de contributie voor de senioren per 1 juli 2021 niet te
verhogen. De achterliggende berekening van de contributieverhoging voor de
jeugd: consumentenindex per 1 jan 2020 van 2.6% plus deze index per 1 jan
2021 van 1.3%.
6. Verkiezing bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar zijn H. Schoenmaker als voorzitter en H. Venhuizen als
bestuurslid jeugd. Er zijn geen tegenkandidaten, de ALV gaat akkoord met beide
benoemingen voor opnieuw 3 jaar. Ook voor de vacature van secretaris en
algemeen bestuurslid hebben zich geen kandidaten gemeld zodat deze vacatures
vooreerst open blijven staan. Wel heeft Tom Zwering zich gevraagd om een
seizoen als stagiair mee te mogen draaien in het bestuur. Enerzijds voor zijn
eigen ontwikkeling en anderzijds het bestuur te ontlasten. De ALV gaat akkoord
met zijn verzoek.

7. Verkiezing kascommissie
Aftredend en niet herkiesbaar is R. Deiana.
Er zijn geen kandidaten aangedragen. Uit de ALV neemt Y. Grimme het initiatief
om zich samen met G Meijer beschikbaar te stellen voor zitting in de
kascommissie.
De ALV gaat akkoord waarmee de kascommissie voor het seizoen 2020-2021
bestaat uit H. Boerema, Y. Grimme en G Meijer. De nieuwelingen krijgen een
warm welkom van de ALV.
8. Informerend
a Harmonisering accommodatiebeleid
De gemeente heeft het concept ‘Beleidsnotitie Sport en Bewegen 2021-2025’
gepresenteerd in een voorzittersoverleg met alle voetbalclubs in MiddenGroningen.
(Het concept is beschikbaar op de clubwebsite)

Doelstelling 3 in deze beleidsnotitie is de harmonisatie van het
accommodatiebeleid.
Punt hierbij is dat de clubs uit de voormalige gemeente Slochteren al een
privatiseringsslag hebben gemaakt en de clubs uit de voormalige gemeente
Hoogezand en Menterwolde niet. Deze clubs leunen voor hun
accommodatieonderhoud nog voor een groot deel op ondersteuning van het
gemeentelijke apparaat. De gemeente wil in ieder geval 50k bezuinigen op de
kosten van accommodatieonderhoud. De voorzitter geeft aan dat hij samen met
de Slochterclubs een overleg heeft gepland om in deze samen op te trekken
richting de gemeente. Een ander speerpunt in de beleidsnotitie is het bevorderen
van vitale en toekomstbestendige sportverenigingen.
b Meerjarenplan 2021-2028
Het bestuur is bezig met een meerjarenplan voor de periode tot ons 100-jarig
bestaan. De volgende fase van het concept praatstuk is bespreking met de JC en
VTC, daarna komt het naar buiten en kunnen ook de leden hun bijdrage leveren.
9 Rondvraag
R. Deiana vraagt naar de trainersactiviteiten van de hoofdtrainer nu de training
voor de senioren al tijden stilligt.
De voorzitter geeft aan dat senioren van het zaterdagteam zijn toegevoegd aan de
groep van 019/27 omdat de selectie van het zaterdagteam voor een groot deel uit
spelers bestaat voor deze groep. De trainer van de O17 stapte eind 2020 plots op
en deze leegte is ingevuld door de hoofdtrainer. Vervolgens werd duidelijk dat er
een trainerswisseling zat aan te komen en is zijn huidige inzet bij de O17 in stand
gehouden. Zodra er weer ‘normaal’ mag worden getraind is het de bedoeling dat
hij de selectiegroep weer op zich neemt.
Hoe houden we de oudere jeugd vast die in principe gaat aansluiten bij het
zaterdagteam. In ieder geval zal T. Menninga sterk worden betrokken in de
voorbereiding op het nieuwe seizoen.
W. Holthuis vraagt of de oud papiergelden kunnen worden geoormerkt voor
bepaalde aanschaf en daarmee een positieve inbreng kan hebben op het werven
van lopers.
De penningmeester gaat geeft aan hiervoor met een plan te komen.
Y. Grimme vraagt of er voor 2022 al meer activiteiten dan QMusic op 27 mei zijn
gepland. Dat is niet het geval, QMusic is nu reeds gepland om onder het
boetebeding uit te komen.

P. Mameli heeft schriftelijk de vraag gesteld of het ook een optie is het
trainingsveld van kunstgras te voorzien. De voorzitter geeft aan dat dit een lastig
verhaal zal worden vanwege de kosten (ca 400.00) die we dan zelf moeten
opbrengen, ook moet de gemeente kunstgras toestaan. De vraag gaat mee in
het overleg harmonisatiebeleid.
R. Deinana stelt ten slotte dat onze website en social media aan modernisering
toe is.
De voorzitter complimenteert hem met zijn eigen nieuwe website en zegt toe dat
we dit gaan oppakken.
10. Sluiting
De voorzitter dankt ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng.

Jaarverslag seizoen 2020-2021 v.v. Harkstede.
Corona.
Ook dit seizoen had corona weer erg veel invloed op het verloop van de diverse
competities.
Al na 3 a 4 wedstrijden werden alle jeugd en amateurcompetities weer stil gelegd
en Nederland belandde weer in een Lock down.
Een geluk was dat de jongste jeugd toch redelijk goed kon doortrainen.
Organisatie
Samenstelling Bestuur per 1 juli 2020.
Voorzitter: Herman Schoenmaker; Secretaris: Albert Koers; Penningmeester
Douwe Moorlag Jeugd: Harrie Venhuizen; Bestuurslid Senioren Sietze van der
Heide. Op een later moment ( ALV via zoom) werd Tom Zwering als stagiair
toegevoegd aan het Bestuur. Sietze van der heide heeft door
privéomstandigheden tijdelijk zijn functie neer moeten leggen en wij verwachten
hem weer terug aan het begin van het seizoen 2021-2022. Zijn taken zijn
gedurende zijn afwezigheid overgenomen door de andere bestuursleden
Ledenaantallen
Het ledenaantal blijft blijft behoorlijk stabiel, we blijven schommelen zo rond de
310 leden waarvan ca 50 kaderleden zijn zoals leiders en trainers.
Ondanks Corona zijn wij gelukkig dus weinig tot geen leden kwijtgeraakt en daar
zijn wij uiteraard zeer blij mee. De grootste ledenaanwas komt zoals gebruikelijk
door de jeugd.
Het oudste sportend lid is met 79 jaar Jacob Aukes bij de 60+ voetballers, ook is
hij nog altijd actief als scheidsrechter. Jongeste sportend lid is met 5 jaar Stian
Kluiter bij de kaboutergroep die zich voorbereiden op hun competitiewedstrijden
bij de O7.
Financieel
Voor het financieel jaarverslag wordt verwezen naar de presentatie tijdens de
ALV. De neerwaartse spiraal van de rode cijfers van de afgelopen jaren is,
ondanks de summiere kantine inkomsten en mede door de COVID-19
subsidieregelingen, hebben wij kunnen ombuigen naar een klein plusje van ruim
2 K.
Sponsorzaken.
Penningmeester Douwe Moorlag heeft samen met bestuurslid Albert Koers de
sponsorcommissie nieuw leven ingeblazen. Samen met Peter de Boer en Gerko
Holtjer vormen ze de sponsorcommissie. De eerste succesactie is ‘de club van
50’ die van 10 is uitgebreid naar 65 leden. Voor het volgend seizoen is het
streven om nieuwe sponsoren te werven, niet alleen in Harkstede e.o., maar ook
Meerstad.
Bezuinigingen.
Er zijn diverse abonnementen opgezegd, zowel media-gerelateerd en
boekhoudkundig.

Kantine exploitatie
We hebben de opzet om de kantine te exploiteren veranderd, de
verantwoordelijkheden zijn meer gespreid en tot nu toe werkt dat prima. Per
eind van dit seizoen is afscheid genomen van Yvonne Grimme. Theo Ruben en
Debby van Ooyen als leden van de kantinecommissie. Jelle Dikkema, Rita
Scholtens en Hooite Boerema zijn ingestapt om de kantinevoorziening in het
nieuwe seizoen te kunnen starten. Bestuurslid Albert Koers heeft de rol als
portefeuillehouder voorlopig overgenomen van Sietze van der Heide.
Al onze kantinevrijwilligers verdienen een grote pluim voor hun inzet en wij
hopen dat we ook in de toekomst weer een beroep op hun mogen doen.
Accommodatiebeheer
Ons “accommodatieteam” heeft ook afgelopen seizoen ondanks Corona de
accommodatie prima ondergehouden en lag onze accommodatie er weer spik en
span erbij. Ook voor deze vrijwilligers een grote pluim voor hun wekelijkse inzet
voor onze club.
Toekomst van onze accommodatie
De Gemeente heeft gedurende het seizoen 2020-2021 robot maaiers beschikbaar
gesteld voor onze velden. We noemen ze Messie (voorste veld) en Frenkie
(achterste veld). Tot nu toe mogen we zeer tevreden zijn over het resultaat van
de robot maaiers, probleem blijft wel dat als we stoppen met trainen en of
voetballen dat de velden opgeruimd dienen te worden anders loopt de robot
maaier steeds in de doelnetten vast en dat is uiteraard niet de bedoeling.
Een volgende ontwikkeling is de sproei installatie, de leidingen en sproei koppen
zijn al wel in de velden gelegd maar verder is men tot nu toe helaas nog niet
gekomen, wij hopen dat de aansluiting snel zal worden gerealiseerd zodat we
binnenkort kunnen beginnen mocht het nodig zijn met de het sproeien van de
velden. Volgend aandachtspunt waren de ballenvangers.
Doordat de ballenvanger op het hoofdveld (achterste doel) bezweek tijdens een
dikke windhoos is daar door de Gemeente alvast een nieuwe ballenvanger
geplaatst. De rest van de ballenvangers worden hopelijk vervangen tussen 2-4
jaar. Kortom nog genoeg werk voor onze Gemeente.
Bazaarweekend
Helaas kon de door de Corona crisis de bazaar ook dit jaar niet doorgaan.
Alle afspraken die hierover zijn gemaakt zijn weer doorgeschoven naar 2022,
verwachtte Bazar datum is onder voorbehoud in het weekend van 27-29 mei
2022.
Informatievoorziening
Een steeds belangrijkere plek in onze club is de informatievoorziening, denk dan
met name aan de website, social media etc. Binnen het Bestuur is afgesproken
dat Albert Koers en Tom Zwering i.s.m. met Peter de Boer en huidige webmaster
Martha Posthumus naar een nieuw concept gaan kijken.

Seniorenvoetbal
In het seizoen 2020-2021 kwam de vv Harkstede uit met 2 senioren elftallen
eentje (prestatie) op de zaterdag en een elftal (recreatief) op de zondagmorgen.
De competitie heeft helaas vanwege de coronamaatregelen maar een paar
wedstrijden geduurd. Na de winterperiode mocht er weer mondjesmaat worden
getraind, dit had niet de belangstelling van onze senioren. Vanaf mei kwamen de
mannen door versoepelingen weer het veld op. Per 30 juni is afscheid genomen
van onze hoofdtrainer Gerard Hut.
Blessure inloop
Op de donderavond is er nog steeds de mogelijkheid om blessures te laten
behandelen door onze fysiotherapeut Theresia Menninga.

