Verslag Algemene ledenvergadering 15 – 10 - 2018.
Aanwezig 29 personen. Afberichten van Ton groot, Tim Beets en Raymond Heinis.
1. Voorzitter opent vergadering om 19:30 uur en heet iedereen welkom. Punt 8 wordt iets
aangepast en bij punt 9 zal kort worden stilgestaan bij de huidige situatie omtrent de
trainerswissel. Officieel is de vergadering over seizoen 2017/2018 maar bij een ingezonden
stuk komen wij er kort op terug.
2. Verslag vorige vergadering. Paul neemt deze in grote lijnen door. Jan de Jong merkt op
dat het niet de Hoge raad is waarover wordt gesproken, maar de Raad van State. Verder
geen op en aanmerkingen.
3. Jaarverslag secretaris. Jan de Jong leest het verslag voor met als belangrijkste punt het
fusieoverleg. Daar hopen we in december meer over te horen. N.a.v. het verslag opperde
Onno Zwaan het idee om toch nog wat extra aandacht aan de plasticinzameling te schenken,
door duidelijk te maken, b.v. in Zandloper, dat dit kostenbesparend is voor de vereniging.
4. Jaarverslag voorzitter jeugd. Afgelopen seizoen hebben de meeste jeugdelftallen goed tot
redelijk meegedraaid in de competitie. Door afname jeugd ziet men wel de noodzaak in om
nog meer te gaan samenwerken met Zeevogels en Adelbert. Philip sprak ook zijn waardering
en dank uit aan de vele vrijwilligers, die er voor onze jeugd steeds weer zijn om taken op zich
te nemen.
5. Financieel verslag door penningmeester. Robert neemt de cijfers door. Er kan weer
€ 20.000,00 aan de kas worden toegevoegd. Cor Mooij vraagt waarom de personeelskosten
hoger zijn begroot. Dit heeft te maken met de nieuwe trainer en zijn assistent. Met name de
assistent heeft een vergoeding hoger dan een reguliere vrijwilligersvergoeding. Jacco Hof
vraagt waarom de begroting onder druk komt te staan. Heeft te maken met opstappen
trainer en Egmondia wil als club dit netjes, ook op financieel gebied afhandelen. Jan de Jong
legt uit waarom dit is. En wel om reden dat het bestuur ook zijn verantwoording dient te
nemen als het gaat om veiligheid van werknemers. De begroting wordt door de
ledenvergadering goed gekeurd en bekrachtigd met dank aan de penningmeester.
6. Verslag kascommissie. Dennis Tjassens Keizer en Rinus Gul waren content over de cijfers
en werkwijze.
7. Verkiezing kascommissie. Beide leden zijn ook volgend jaar weer kascommissieleden.
8. Bestuursverkiezingen. Twee vacante posities in bestuur. Technische man en algemene
zaken. Helaas geen nieuwe aanmeldingen P.R. wordt commissie geen bestuursfunctie.
9. Mededelingen bestuur. De contributie wordt dit jaar niet verhoogd. Wel brengt het
bestuur het voorstel naar voren en wil ook dat hierover vanavond wordt gestemd, dat
wanneer het in de toekomst nodig zou zijn om de contributie te verhogen (maximaal 2%) dit
na tijdig bekendmaking, zonder het in de ledenvergadering te brengen, gedaan kan worden.
De ledenvergadering heeft dit voorstel aangenomen.

Over de fusievorderingen vertelde de voorzitter Paul Kager, dat twee van de drie
wethouders, t.w. de heer Houtenbos en de heer Buskens langs zijn geweest voor een
gesprek, Zij stelden voor om verschillende scenario’s in kaart te brengen. Bestuur vindt dit
niet nodig omdat dat er al is. Er is gezegd dat als er nieuwe scenario’s zijn dat dit dan wordt
meegedeeld. Kees Hottentot vindt het allemaal lange baan werk en eigenlijk is iedereen het
daar mee eens. Er is ook door het bestuur aan gemeente gevraagd wanneer er nu eindelijk
eens duidelijkheid komt en wanneer men toch een andere weg inslaat, dat het naar buiten
wordt gebracht dat dit van de gemeente komt en niet van de verenigingen. Ronald Reiber
heeft sterk het gevoel dat Paul als voorzitter van Egmondia de enige is die het woord voert in
de besprekingen. Paul legt uit dat hij van buitenaf wel vaak benaderd wordt in deze zaak,
maar dat bij de laatste bijeenkomst ook Zeevogels zijn zegje heeft gedaan.
Aad Baltus vraagt zich af wat er gebeurt als Hogedijk toch de locatie zou gaan worden. Zo ver
is het nog lang niet en dan kunnen we het als nog in stemming brengen. Er wordt naar voren
gebracht dat er toch al over gestemd is. Dat is ook zo, maar op dat moment zullen er
mogelijk twee opties over blijven. Of naar de Hogedijk of hier blijven en dan zullen zeker de
ambities moeten worden bijgesteld. Maar nogmaals zo ver is het nog lang niet.
Ingezonden brief van Ronald Groot wordt voorgelezen n.a.v. recente incidenten. Bestuur
bedankt Ronald en bedankt ook voor alle overige positieve reacties. Leden stemmen in om
de door Ronald voorgestelde gedragscode, en sancties bij het niet houden aan die code,
worden opgenomen bij de club.
Dennis van de Laarse zit momenteel als enige in de fusiecommissie jeugd. Hij vraagt
versterking. Voorzitter vraagt hem een stukje te schrijven in de Zandloper. Gaat hij doen.
Rondvraag.
Ronald Groot vraagt over opvolging trainer in welk termijn men denkt. Er zijn enkele
kandidaten waarmee gesproken gaat worden. Men hoopt a.s. weekend al, maar verwacht
uiterlijk het weekend daarop.
Aad Baltus vraagt naar pinnen in kantine. Is sinds kort geregeld.
Marco Dekker vraagt of B-selectietrainer Jaap Peetoom nog terug komt. Vermoedelijk niet.
Dan wel iets regelen voor Jaap. Wordt meegenomen. Nieuwe B selectietrainer. Marco zegt
dit onderling te kunnen regelen. Als Kees Hottentot voldoende tijd heeft, zou hij dit wel
willen doen.
Marcel Buis ligt nog kort iets toe over waarom hij niet toetreedt tot bestuur, leden snappen
dit.
Jan Wijker deelt mee dat dit echt zijn laatste seizoen is als verzorger.
Voorzitter Paul Kager sluit om 20:45 uur de vergadering en vraagt om onze vereniging op
een positieve manier te promoten en doet nogmaals de oproep om mensen te mobiliseren
(kleine) vrijwilligerstaken te uitvoeren omdat vele handen licht werk maken.

