Agenda Algemene Ledenvergadering BVCG 7-4-2017
20.00 uur kantine voetbalvereniging Oranje Nassau
Aanwezig:
Bestuur: Simon (voorzitter), Patrick, Nienke (notulist), Guus, Gisela & Korien
Leden/belangstellenden: Christian Consten, Celine Crajé, Harma Schut, Marjolein Koelewijn,
Ingeborg Bakker, Mirjam Wijbenga, Lin Edelenbos, Fred Ubbels, Marcel Vermeer, Jannet van
der Meer, Willemijn Post, Eline Hijkamp, Helmer Koppelman, Johan Leenstra & Job Kiela (15)
Afwezig met afmelding: Daphne Koelewijn
Simon heet iedereen welkom, blij met grote opkomst.
Set 1: Binnen de lijnen
a) Terugblik 2016
Snelle start BVCG @ Coendersbeach, veel werk verzet in korte tijd.
1e jaar veel geïmproviseerd qua trainingen, toernooien en toss-avonden.
Aantal leden; met half seizoen toch een behoorlijk aantal leden. Iets om trots op te zijn.
Geallieerde verenigingen; Oryx en ON. Blij met steun (ook financieel), jammer dat
verenigingsavond niet zo’n succes was. Krijgen nu samen één avond.
b) Huishoudelijk reglement
Geprobeerd kort en duidelijk te houden, maar wel met alle zaken die noodzakelijk zijn.
Reacties leden; zeer wendbaar, maar ook goed kort en bondig, Besproken items:
Contributie staat er niet op qua bedrag. Is een bewuste keuze, deze staat vermeld op de
site. Afspraak: indien de contributie wijzigt moet dit via een ALV vastgelegd worden.
ALV:
Artikel toevoegen; wanneer deze plaats vindt (tenminste 1 keer, bij voorkeur 2 keer per
jaar) en hoe om te gaan met stemmen.
Lidmaatschap: dit jaar keuze gemaakt voor lidmaatschap per seizoen (niet automatisch
doorlopend)
Men vraagt zich af waarom zo voor gekozen. Redenen vanuit bestuur; lagere
registratielast, lidmaatschappen en geldstroom via webshop www.bvcg.nl (mensen
krijgen dan een account en kunnen daarmee ook velden / trainingen reserveren), we
bankieren nog geen jaar, dus incasso is nog niet mogelijk.
Niet bij iedereen duidelijk dat het lidmaatschap hernieuwd moet worden, kwam niet
duidelijk over via mail.
Bij Tweeslag werd bij een soortgelijk systeem juist een grotere registratielast ervaren, die
zijn nu overgegaan op een continu lidmaatschap.
Najaars ALV: besluit nemen over hoe om te gaan met lidmaatschap. Het bestuur bekijkt
beide scenario’s. Optie: voor de ALV peiling via de site.
Kortingscode bij lidmaatschap:
Wordt als verwarrend ervaren; verzoek verduidelijken of verwijderen.
Nieuwe mail:
Leden 2016 een specifieke mail sturen over hernieuwen lidmaatschap.
c) Financiën 2016 + begroting 2017
Patrick: toelichting Balans 2016, subsidieverantwoording naar Gemeente (per mail
accoord gekregen, schriftelijk volgt).

Begroting 2017: voorzichtig aan inkomstenkant 100 leden (80 senioren), reëel aan
kostenkant. Niet opgenomen in presentatie, we sturen hem na.
Afschrijving van materiaal: boekhoudkundig niet als afschrijving opgenomen. We
reserveren voor zaken die vervangen dienen te worden; vervangingstermijn ong. 6 jaar
(netten), 4 jaar (lijnen), 8 jaar (palen), zand aanvullen (proberen tegen te gaan door “bak”
en buiten seizoen netten over het zand).
Het zou mooi zijn als we nog een aantal founding friends en sponsoren kunnen vinden
zodat we ook extra kunnen investeren voor de aankleding van Coendersbeach. Plannen
voor de toekomst: stromend water (€ 7000), kiosk/bar/clubhuisje (€5000,-).
Kascommissie: Marjolein Koelewijn en Christian Consten
d) Sportieve Agenda BVCG 2017
Guus: toelichting Agenda (zie ppt)
Veel aandacht voor Eredivisie-toernooi.
Trainingen:
Basic: verenigingsbijdrage trainer
Pro: ZZP-er; geldstroom niet via BVCG
Niveau lastig te bepalen, discussie hoe hier mee om te gaan.
Tweeslag; instuiftraining voor niveaubepaling
Time Out
Set 2: Buiten de lijnen
•

Parkbeheer en aankleding Coendersbeach
Plannen voor de toekomst; Coendersbeach verder uitbreiden tot een mooie
beachlokatie met meer faciliteiten. De aanleg en aanschaf van waterleiding en
kiosk/bar/clubhuisje zullen met name mbv sponsorgelden gerealiseerd moeten worden.
Zorgpunt: onderhoud terrein (onkruid wieden/ gras maaien)
NOVO FC Groningen (beperkt / verstandelijk gehandicapten); gaan dit gratis doen tijdens
het lopende seizoen. Daarbij maken ze gebruik van materiaal van BVCG (grasmaaier /
bosmaaier / tuingereedschap).
Het bestuur gaan nog na of ze ook andere werkzaamheden voor ons zouden kunnen
verrichten; denk aan bardiensten / catering / hand en span diensten tijdens grote
toernooien.
Wederdienst: clinic beachvolleybal

•

Sponsor pakketten:
Gisela geeft een toelichting op de Sponsorpakketten. De poster met daarop de
Sponsorpakketten met begeleidende mail zal nog naar de leden gestuurd worden.

•

Vrijwilligers / commissies
Geen commissies, maar vrijwilligers vragen voor bepaalde taken per event. Hapklare
brokken met een duidelijke omschrijving wat van het lid verwacht wordt.
Vacatureladder:
We stellen voor elke taak een korte vacature met taakomschrijving (alle taken kunnen
hier op genoemd, hulp bij toernooien, losse taken (klussen op het terrein oid), trainers,
verzorgen van clinics etc.)

•

Voorbereidingscommissie Eredivisie toernooi
Commissie oprichten ten behoeve taken die niet door NeVoBo geregeld worden.
Denk bijv. aan opbouw / technische zaken / catering.
Randprogramma / side-event; demonstraties beachtennis / footvolley / jeugdtoernooi
Ideeën: Voetbal, jeugdtoernooi, zaalvolleyballers benaderen als publiek.
Er moet een draaiboek komen voor het deel dat op Coendersbeach plaats vindt.
Samenstelling commissie: Gisela (vanuit bestuur), Jannet van der Meer, iemand van
Tweeslag (bestuur?) en iemand van Jeugd ON (Inge Reinders?).
Tijdens het toernooi; leden van Tweeslag willen zeker meehelpen met meerdere
vrijwilligers. ON jeugd benaderen voor ballenrollers / tellers.

•

Toss-avonden / BVCG toernooien
Toss-avond: organisatie bij leden zelf houden, velden voor reserveren op vrijdagavond.
BVCG toernooien:
Toernooitjes (move-up, move down) zijn leuk, maar vergen meer voorbereiding dan een
toss-avond. Een laddercompetitie vergt minder voorbereiding. Een inschrijfbord oid kan
dan ook werken, kijken of iets dergelijks groeit uit de toss-avond.
Vooralsnog niet een specifieke commissie voor toernooien.

•

Bardiensten
Voorstel bestuur: verplicht stellen voor leden BVCG (onderling ruilen is natuurlijk
mogelijk).
Indien een kiosk / bar / clubhuisje dit jaar nog niet mogelijk is, opties:
Blikjesautomaat en snoepautomaat.
Foodtrucks voor toernooien (stageld vragen)

•

Opbouw velden:
22 april opbouw velden (netten eraf, palen erin, netten spannen, lijnen leggen enz.), alle
leden zijn welkom om te helpen.

•

BVCG-tenue:
Samen met Wow-sportswear zijn we bezig met het ontwerpen van (in eerste instantie
alleen) een tanktop (heren + dames + jeugd). Leden vinden het leuk om BVCG-tenue te
kunnen dragen tijdens toernooien.

•

Bedrijvenclinic’s /toernooien
Leuk om te organiseren, goed voor extra inkomsten.

•

Rondvraag
Wat indien mensen niet lid willen worden?
▪ 1-malig gratis uitproberen als introducé, emailadres doorgeven aan bestuur.
▪ Bardienst ook controle op lidmaatschappen (afhangen van BVCG-kaart).
▪ Ook verantwoordelijkheid van leden. Indien je het idee hebt dat er mensen spelen
die niet allemaal lid zijn, graag melden bij bestuur.
▪ Bij reservering van een veld: mogelijkheid om 4 mensen in te laten loggen
onderzoeken. Kan dit technisch gezien??? Opmerkingenveld (emailadressen) ten
behoeve van introducés?

Huisregels bij ingang Coendersbeach plaatsen (ook ter verduidelijking van veldhuur/
lidmaatschap)
Sporthopper gemeente Groningen / huis van de sport; mogelijkheden voor jeugd.
Misschien is dit iets voor BVCG?
http://www.huisvoordesportgroningen.nl/sport-en-bewegen/sporthopper-2
Winter: Kardinge ipv tennisbanen beachvelden binnenin de ijsbaan? Oriënteren van
mogelijkheden…
Set 3: borrelen!

