Notulen Algemene Ledenvergadering BVCG 8 maart 2019
20.00 uur kantine voetbalvereniging Oranje Nassau
Aanwezig: Nienke Dollekamp (voorzitter), Patrick Visser, Benjamin Compaan, Sven Rooks
(notulist)
Belangstellenden: Job, Johan, Christiaan, Celine, Marcel, Peter, Garrelt, Larissa, Jannet,
Saskia, Ingeborg
Afwezig met kennisgeving: Gisela Kooistra, Jacomine van der Veer
Welkom iedereen door Nienke.
De agenda is vastgesteld.
Set 1: Binnen de lijnen
a) Notulen ALV 2018
a. De notulen wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
b) Terugblik 2018, activiteiten, leden en evaluatie
a. Diverse activiteiten georganiseerd. Tweeslag, JBC, toernooi grote markt, twee
toernooien zelf georganiseerd, trainingen en Toss avonden.
b. Daarnaast zijn diverse externe partijen bij ons geweest
c. Behoorlijk stijgend leden aantal, een stijging van 133 naar in totaal 225 leden.
i. Wat is het maximum?
ii. Job merkt op dat er soms velden nog bezet waren door trainingsleden,
omdat de velden al gereserveerd waren voor de trainingsleden.
d. BTG heeft besloten om volgend jaar niet meer bij ons verder te gaan.
e. Reserveren van velden
i. Hoe ver van te voren kan je reserveren? Het bestuur gaat onderzoeken
of je maximaal twee weken van te voren kan reserveren.
ii. Kan je velden annuleren? Onderzoeken of we dit op de website
kunnen toevoegen.
iii. Check het systeem voor de bezettingsgraad van de velden, zien we dit
terug in de data?
iv. Onderzoeken mogelijkheid webcam, zodat je thuis kan zien of velden
beschikbaar zijn.
v. Uitbreiden van de velden. We krijgen er veld 7 bij. We hebben het bij
de Gemeente besproken om de andere hoek te gaan gebruiken voor
beachsporten, bijvoorbeeld handbal / voetbal / etc. Tevens
onderzoeken we of we ook veld 8 kunnen toevoegen als gewoon veld.
vi. Resultaten enquete doorgenomen
c) Bestuurssamenstelling
a. Korien en Gisela hebben besloten om hun bestuurstaken neer te leggen, beide
was de hoofdreden het krijgen van kinderen. Over twee weken nemen we
afscheid van Gisela en Korien. Ze worden bedankt voor hun inzet door alle
aanwezigen.
b. Nieuwe bestuursleden in de persoon van Sven Rooks, Benjamin Compaan en
Jacomine van der Veer

c. We zoeken nog enthousiaste leden om ons te helpen met het organiseren van
activiteiten.
d) Financiën 2018 + begroting 2019
a. We zijn een gezonde vereniging. We hebben een goed resultaat geboekt á
9.000,-. We zijn begonnen met het aflossen en het uitbetalen van rente over
leningen die we uit hebben staan.
b. We hebben opnieuw een mooie subsidie gekregen van de Gemeente
Groningen á 6.000,-. Dit is echter al wel uitgekeerd in 2018.
c. Jannet vraagt zich af wat het verschil is tussen founding members en founding
friends.
i. Marcel vraagt zich af waarom we over ons vermogen niet afschrijven.
Hij roept op om na te denken om het vermogen af te schrijven.
d. In de begroting zijn we voor 2019 opnieuw wat voorzichtig geweest. We
hebben een contract afgesloten met RTG voor € 3.600,- voor komend jaar,
maar verwachten dat er nog wel een aantal trainingen vervallen. We
verwachten na 2019 nog € 5.900 aan resultaat over te houden.
i. Peter vraagt zich af waarom we geen reserves opbouwen. Hij geeft aan
dat er zomaar onvoorziene kosten en/of minder opbrengsten binnen
zullen komen. Zorg ervoor dat je wat reserves opbouwt.
e. De kas commissie (Marjolein Koelewijn, Christiaan Consten) is afgelopen week
(dinsdag 5 maart) langs geweest bij Patrick voor de kascontrole. De
kascommissie is steekproefsgewijs door de administratie gegaan. De
kascommissie heeft decharge verleend.
e) Sportieve Agenda BVCG 2019 (toernooien / trainingen)
a. Saskia vraagt zich af of de velden eerder open kunnen dit jaar? Als het weer
goed is, dan bouwen we veld 7 en 8 begin april op.
b. Openingstoernooi hebben we eruit gehaald. Jannet vraagt zich af of we nog
een openingstoernooi moeten doen. Marcel geeft aan dat we ook spontaan
wat kunnen organiseren.
c. We willen een Friday Beach – ladder competitie opzetten. Voor leden is het
gratis, voor niet leden betaal je € 30,-. We hebben gekeken naar Irene Beach,
die hebben een bedrijfscompetitie in dezelfde periode. Hiervoor willen we
een commissie opstellen en daar hebben we nog een aantal mensen voor
nodig.
d. De agenda
i. 21 april | Opbouw velden en parkonderhoud
ii. 19 mei | JBC (BVCG)
iii. 31 mei t/m 6 juli | Friday Beach: Laddercompetitie
iv. 15 & 16 juni | 1e en 3e Divisie Toernooi (Tweeslag)
v. Juli & september | BVCG toernooien
vi. 6 & 7 juli | Eredivisie Beach (avondje Grote Markt)
e. Trainingen
i. Zelfde lijn als 2018. Vaste trainingsgroepen. We zoeken nog een aantal
trainers.
ii. BTG komt ook bij ons trainen op woensdag- en vrijdagmiddag.

Time Out
Mogelijkheid tot het passen van BVCG-tenue – groot succes!
- Vraag voor extra lengte
- Laatste reminder voor bestellen
Set 2: Buiten de lijnen
a) Parkaankleding: kiosk / zand / aankleding park
a. De container, hij gaat er komen. We weten alleen nog niet wanneer. We
hebben al wel toestemming aangevraagd bij de gemeente, daar moeten nog
wat aanvullingen op komen.
i. Peter vraagt zich af wat de eisen zijn rondom hygiëne e.d.
b. Vorig jaar is er aardig wat zand verwaaid en we zijn aan het kijken met
Hummel om nieuw zand te laten storten en het volledig laten uitvlakken. We
willen hetzelfde zand als wat er nu ligt.
i. Johan vraagt zich af of het huidige zand ook weer wordt omgeploegd.
c. We gaan het terras vergroten ivm de kiosk. Het vrijgekomen zand wordt in de
hoek gelegd – een soort natuurlijk buffer bouwen we daarmee op.
d. We willen stroom laten aanleggen en of we ook stromend water op het terras
kunnen krijgen.
e. Wensen
i. Er staat ook op de agenda om een hoog net achter veld 7 te plaatsen
en achter veld 5.
ii. Er is een wens voor een WC. Riolering aanleggen kan niet bij ons. Een
optie is een sceptic tank. Die staat nog niet voor dit jaar op de agenda,
dit is namelijk een flinke investering.
b) Parkregels / rookbeleid
a. Er komt een bord met parkregels met de regels voor het park (veldhuur,
aanharken van het veld, geld verboden, etc.)
b. Bij betreden van het terrein geef je toestemming voor foto’s – AVG technisch
c. We willen als sportpark vrij zijn van rokers
c) Commissieleden / Bardiensten / Vrijwilligers
a. Per activiteit willen we een commissie opzetten
i. Vrijwilligers kunnen zich melden
b. Elk lid komt een keer aan de beurt, we proberen cashloos te worden door een
online betaalmiddel
d) Sponsoring
a. Sponsorborden rondom het veld – standaardmaat
b. De kiosk sponsoren voor 3 jaren (als hoofdsponsor)
c. De sponsorpakketten plaatsen we op de website
e) Bedrijfsarrangement
a. We gaan een bedrijfsarrangement aanbieden op de website – een paar
varianten.

Rondvraag
a) Marcel stelt voor om veld 8 te upgraden.
a. We hebben een gemeentelijke verplichting. We zetten hem in de
reserveringssysteem voor bijvoorbeeld alleen in de avonduren.
b) Peter is heel erg blij met alles wat we op dit moment doen.
Set 3: Borrelen!

