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Een kwart van het aantal stemgerechtigden moet 
aanwezig zijn of een machtiging hebben afgegeven. Er 
zijn 153 stemgerechtigden (dat zijn leden boven de 16jr) 
– de ledenvergadering is geldig bij een totaal van 39 
aanwezige leden of machtigingen. Er zijn 31 
handtekeningen en 12 machtigingen. 43 stemgerechtigde 
leden. De vergadering is rechtsgeldig volgens de statuten. 
 

 
 
Opening 
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en stelt vast dat er genoeg leden zijn om te kunnen besluiten. 
Het afgelopen jaar is er veel veranderd. Ons sportpark en het veld zijn nieuw en op de toekomst gericht, 
daar gaan we nu ook op sportief gebied voor. 
Wij zijn blij met de geboortes van Sophie de dochter van Bianca Berger van Eck en Mees de zoon van 
Wouter van Brenk.  Daarnaast staan wij even stil bij het overlijden van Wil Elberts en Cees Barneveld. 
Een minuut stilte. 
 
  1.  Vaststellen agenda 

Vastgesteld, punt 9 wijzigen tussen 6 en 7 ivm volgorde jaar, aankondiging nieuw jaar. 
 
  2.  Ingekomen stukken en mededelingen 

De kantinecommissie moet soms veel moeite doen om de bardiensten in te vullen.  Daarom 
worden deze in het vervolg aan alle teams gegeven, net als de zaaldiensten. Dit was al zo voor 
de senioren, vanaf volgend seizoen voeren wij dit ook in bij de jeugdteams. De ouders kunnen 
dan onderling kijken wie de bardiensten zal draaien. Vanaf 16 jaar mag er alcohol geschonken 
worden. Wij hanteren een minimumleeftijd van 15 jaar om onder begeleiding van een 
volwassene bardienst te draaien. Vanaf 18 jaar mag er zelfstandig bardienst gedraaid worden. 
De vergadering stemt hierin toe. 
Besloten is dat er een eenheid moet zijn in kleding voor de selectie, m.b.t. de rode sokken en de 
blauwe kleur van de rokjes en broeken. Dit betekent dat de spelers allemaal met rode sokken lopen 
en de kleur van rokjes en broeken niet mag afwijken van de Nova-kleuren. De vergadering stemt 
hierin toe. 
 

  3.  Vaststellen notulen ledenvergadering 9 september 2015 
Vastgesteld en goedgekeurd door de vergadering op 14.9.2016 
 

  4.  Bespreking verantwoording bestuur  
Er wordt opgemerkt op dat ‘bedanken’ als lid i.p.v. ‘Afscheid nemen’ op pag. 7 beter omschrijft wat 
wij bedoelen en dat achternamen in de wedstrijdverslagen duidelijker zijn in de krant. 
De speeltuin kan geen kunstgras worden ivm de kosten voor de gemeente. Er komt waarschijnlijk 
een nieuw huisje en de toestellen worden verplaatst. De speeltuin wordt gesloten op de 
kangoeroedag. Het voorstel van de gemeente volgt nog.  
De huur van de velden gaat met ca. 142 euro omhoog, ook hier volgt nog een voorstel van de 
gemeente.  
Het bestuur wordt gecomplimenteerd met de nieuwe velden en de wijze hoe dit tot stand is 
gekomen. 
De parkeerplaats wordt nog afgemaakt. Graag met veel licht i.v.m. groepen jongeren die mensen 
lastig vallen. De haag wordt korter, zodat er meer overzicht is. 



Dank overbrengen aan de Siop-commissie, het is goed geregeld en brengt best veel geld op voor de 
vereniging. Dank ook aan de sponsorcommissie voor hun inzet. 
Wij vragen aandacht voor de verkoop van de Clubloten. Bij de senioren blijkt erg weinig animo te 
zijn om zelf de loten te kopen. Dit is voor onze Clubloten-commissie niet aangenaam. Aangezien dit 
elk jaar veel geld oplevert willen wij  benadrukken dat er een regel is binnen Nova. De senioren 
kopen twee loten en de jeugd verkoopt deze met hun boekjes. Als zij dit liever niet doen, mogen zij 
de boekjes inleveren met twee verkochte loten. De vergadering stemt hierin toe. 
Er wordt aandacht gevraagd voor de vriendenloterij, misschien een nieuwe actie starten om het 
lotenbestand te vergroten. Een aantal jaren is er een belactie geweest, evt. een idee om dit te 
herhalen.  
De scheidsrechters hebben erg goed gewerkt het afgelopen jaar, dit is een applaus waard. In 
oktober gaan er gesprekken beginnen met andere verenigingen om samen de 
scheidsrechtersbeurten te verdelen.  
De trainingen binnen Nova gaan veranderen met de Spelenderwijs verbeteren werkwijze.  De 
trainers krijgen een inlog voor de oefenstofbundel en de applicatie met filmpjes van oefeningen en 
er worden bijeenkomsten gepland voor de uitleg en begeleiding. Dit wordt duidelijk omschreven in 
het nieuwe Technische Beleidsplan dat eind van het jaar gepresenteerd wordt. 
Wij hebben en nieuwe fysiotherapeut die de begeleiding gaat doen bij de selectie. De selectie wordt 
begeleid door een sportpsycholoog, de planning is ca. 20 uur. Communiceren in het veld en omgaan 
met spelsituaties. 
Contacten met de VSU zijn geïntensiveerd, hier is bijv. de kangoeroedag uit gekomen als actie om 
leden te werven. Deze was bijzonder succesvol, er zijn 15 inschrijvingen uit voortgekomen. 

 
  5.  Bespreking balans en exploitatierekening 

Geen vragen over de balans. 
Offerte voor het dak is 6000/7000 euro, de reservering in de begroting is dus ruim voldoende. 
Geen vragen over de exploitatierekening. 
 

  6.  Verslag kascommissie | goedkeuring financieel verslag | benoeming nieuwe kascommissie 
De kascommissie geeft aan dat de Vrienden van Nova buiten de begroting te houden zijn, omdat dit 
niet onder de verantwoordelijkheid van het bestuur valt. De kascommissie verleent de 
penningmeester decharge over het gevoerde financiële beleid. 
Er is een nieuwe kascommissie gekozen, incl. een reserve. 

 
  7.  Decharge bestuur / Bestuursverkiezing 

De vergadering verleent het bestuur decharge. 
 

  8.  Bespreking begroting 2016/2017 
Geen vragen over de begroting. 
Het individueel teambudget voor de jeugdteams wordt toegevoegd aan het budget voor het 
jaarlijkse Dagje uit voor de jeugd. Hiermee kan de Nevenactiviteiten Commissie grotere en meer 
uitdagende activiteiten aanbieden. Om dit financieel te kunnen realiseren is besloten het 
teambudget van de jeugdteams toe te voegen aan het budget voor het dagje uit. De 
seniorenteams houden een budget van €50, - per jaar voor team-uitjes. De vergadering stemt 
hierin toe. 
 

  9.  Vaststellen contributies 2015/2016 
Geen contributieverhoging, vastgesteld door de vergadering. 
Contributiewijziging voor kangoeroes, zij kunnen vanaf nu opzeggen na minimaal een half jaar 
lidmaatschap. De vergadering stemt hierin toe. 
 
 



  10.  Rondvraag 
Hoe kan het jeugdkamp anders ingericht worden om het interessanter te maken. Splitsen naar 
leeftijden? Kamp wordt verschoven naar juni om meer aan te sluiten in de planning.  
Sommige leden missen het dat er niet iedere zaterdag de vlag wordt gehesen. De 
verantwoordelijkheid hiervoor is niet duidelijk? Dit wordt in het bestuur besproken. Verder mist 
men de aanwezigheid van de jeugd in de zaal, hoe kunnen we hiervoor zorgen? Is de tijd dat de 
selectie speelt wel goed gekozen? We moeten een wisselwerking vinden in aandacht tussen 
selectie en jeugd. In het nieuwe Technisch Beleidsplan worden deze vraagstukken behandeld. 


