Jaarvergadering vv MVR.

Vrijdag 30-11-2018

1. Opening/mededelen
-

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom en geeft aan
verheugd te zijn met de grote opkomst.
De voorzitter geeft een korte terugblik op afgelopen jaar en vraagt aan het einde een minuut
stilte voor de 3 overleden leden van afgelopen jaar:
o Gerda Hueskes
o Tijmen Steenbergen
o Jun Speet

2. Notulen jaarvergadering 6 december 2017
-

Geen op-/aanmerkingen.
Dank aan Jolanda Evers voor het opstellen van deze notulen

3. Bestuursverkiezing
- Aftredend en niet herkiesbaar
Jolanda Evers
- Aftreden en herkiesbaar
Willy Stein
- Nieuw verkiesbaar
Edwin te Booij
De vergadering gaat unaniem akkoord met de herverkiezing van Willy Stein en de verkiezing van
Edwin te Booij.
4. Pauze (wordt samengevoegd met punt 8. Stemmen voor de voorgenomen fusie)
5. Financieel overzicht – Penningmeester
-

Rik Mijnen licht het financieel overzicht toe en geeft aan dat MvR een positief saldo heeft,
boven prognose.

6. Verslag kascommissie / Benoeming nieuwe kascommissie
-

-

De kascommissie bestond uit Fons Bosch en Fred Willemsen (Maarten Kupers reserve lid)
Na een grondige controle kon de kascommissie maar tot één unanieme conclusie komen en
wel dat de penningmeester een groot compliment kreeg voor de gevoerde boekhouding.
Alles was duidelijk en zeer overzichtelijk.
Fred Willemsen treedt af als lid van de kascommissie. De kascommissie voor aankomend jaar
zal bestaan uit Fons Bosch en Maarten Kupers. Lukas Meuleman biedt zich aan als reserve lid.

7. Vaststelling contributie
-

Omdat MvR nog steeds een financieel gezonde vereniging is, komt er komend jaar geen
contributieverhoging.

8. Stemming voorgenomen fusie met VVL en Stokkum
-

Rosabelle en Pleun worden hartelijk bedankt voor het registreren van de aanwezige
stemgerechtigde leden en het uitdelen van de stembiljetten
In het kort wordt de stand van zaken van dat moment weergegeven.
Vragen vanuit de vergadering:

-

-

-

-

-

Bernard Dijkman;
Wat wordt de naam van de fusievereniging?
Dit is nu nog niet bekend, wordt bepaald nadat alle 3 de verenigingen hebben gestemd.
Hebben de andere verenigingen ook een Beschermheer?
Voorzitter geeft aan dat hij dat niet weet, maar dat er voor hem maar één is.
Bertie Litjes;
Geeft aan dat hij er moeite mee heeft als de naam MvR zal verdwijnen.
De voorzitter geeft aan dat deze naam niet zal verdwijnen omdat de Boshoek zal worden
omgedoopt naar Sportpark Marinus van Rooijen.
Henk Vink;
Wat als de gemeente niet aan alle (financiële) vragen tegemoetkomt?
Bestuur geeft aan dat als de gemeente niet voldoende aan de wensen tegemoetkomt, dat het
dan voor MvR ophoudt.
John Keurentjes;
Wat is het “gevoel” bij de gemeente? Gaan ze meewerken?
De voorzitter geeft aan dat het gevoel positief is, maar dat het ‘gevoel” blijft.
Wat doen de besturen eraan om de historie van de clubs in ere te houden?
Het bestuur van de mogelijk nieuwe fusie vereniging zal zeker dit histories gevoel in ere
houden. Hier moeten we ook met zijn allen voor waken.
Luuk Breukink;
Wat wordt evt. het nieuwe tenue?
Ook dat is net als de naam nog niet bekend en wordt later bepaald.

Nadat er geen vragen meer zijn, wordt er een pauze ingelast en wordt eenieder in de
gelegenheid gesteld zijn/haar stembiljet in te vullen en in te leveren.
Aansluitend zullen de stemmen geteld gaan worden en de uitslag na de rondvraag bekend
gemaakt worden.
9. Rondvraag
-

-

-

-

Bart van Hal
Mocht de fusie gerealiseerd worden, hoe gaat het dan met de MvR scheidsrechters?
De voorzitter geeft aan veel respect te hebben voor al onze vrijwilligers, incl. de
scheidsrechters. Indien de fusie een feit is, zal er een inventarisatie gemaakt gaan worden
van benodigde en beschikbare vrijwilligers, incl. de (club)scheidsrechters.
Henk Kelder
Henk stelt zich voor in de vergadering en geeft aan “Buurman” van de vereniging te zijn. Hij
vraagt zich af wat er aan de parkeeroverlast gedaan gaan worden, ook met het oog op de
mogelijke fusie.
De voorzitter geeft aan dat de Gemeente bezig is met een plan van aanpak voor de parkeer/verkeer problematiek rondom het sportcomplex. Ook de buurt zal hier t.z.t. bij betrokken
worden.
Er wordt nogmaals benadrukt dat dit geen probleem is wat door de (fusie)vereniging opgelast
moet en kan worden, maar dat dit een zaak van de gemeente is.
Erik Evers
We hebben afgelopen periode sneeuwoverlast gehad, waardoor wedstrijden (ook op
kunstgras) niet gespeeld konden worden. Hoe gaan we dit in de toekomst aanpakken?
We zijn vanuit de vereniging aan het kijken wat een mogelijke (betaalbare) oplossing zou
kunnen zijn voor het sneeuwvrij houden van o.a. het kunstgras. We zullen zeker leren van het
verleden.
Henk Vink

Indien alles in kannen en kruiken is met de fusie, wanneer gaat deze dan in en in welke klasse
gaat de nieuwe vereniging uitkomen?
Er zal op gekoerst worden om het seizoen 2019/2020 te starten als fusievereniging. De klasse
waarin het eerste elftal van deze vereniging uit zal gaan komen zal bepaald worden dor de
stand van MvR1 aan het eind van dit seizoen, omdat MvR1 in de hoogste klasse speelt.
10. Uitslag stemming
-

Als voorzitter van het telbureau deelt Bernard Dijkman de volgende uitslag mede:
Totaalaantal uitgebrachte stemmen is 164 en alle stemmen waren geldige stemmen.
Voor Tegen -

149
15

Met een positieve uitslag van ruim 90% krijgt het bestuur van vv MvR van de leden de
vrijbrief om de fusieonderhandelingen met Stokkum en VVL voort te zetten.
Indien de andere twee verenigingen ook positief stemmen en de gemeente aan de
(financiële) wensen tegemoetkomt, zal er in de eerste helft van 2019 een stemming komen
over de gewijzigde statuten. Hiermee zal dan uiteindelijk de fusie definitief gaan worden.
De voorzitter sluit om 22:05 uur de vergadering en dankt eenieder voor zijn/haar inbreng.

