
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van v.v. Forza Schouwen-Duiveland no. 9 aanvang 19.30 uur 

in Sportblok te Zierikzee. 

Afwezig met kennisgeving: M.v.d.Post, G.Kok,J. en L. v.d. Linde, C.Hoogerwerf, J.Jansen, Annelies, 

Louise ( beiden file)  

 

1 Opening door de voorzitter, welkom en mededeling dat mensen uit Rotterdam in de file 

staan ( ongeluk), de opkomst best goed is verder (39 personen) en een korte terugblik op het 

afgelopen seizoen. 

Wim 

2 Vaststellen agenda, Toevoegen punt 9a, Onthulling nieuwe site.  

3 Verslag ledenvergadering 2013 (site), goedgekeurd.  

4 Jaarverslagen secretariaat/jeugdcommissie (site), goedgekeurd.  

5 Financiën. De contributie gaat met 5% omhoog. Daarmee is de begroting nog niet helemaal 

gedekt, maar een klein verschil is acceptabel. Er wordt naarstig gezocht naar sponsors. De 

verhoging wordt goedgekeurd. 

Kascommissie. Verlenen décharge penningmeester. Cees gaat er uit, Léon zit nog 1 jaar, 

nieuw Mirella Tromper. 

 

6 Verkiezing bestuur, Eveline en Louise worden herkozen. Wim vraagt de leden na te denken 

over een nieuwe voorzitter, In 2015 is deze namelijk verplicht af te treden als voorzitter ( 8 

jaar). 

 

7 Via een powerpointpresentatie wordt de voortgang van de vereniging in beeld gebracht en 

de te stellen doelen duidelijk gemaakt. Ieder bespreekt zijn eigen stukje. Jeugd. Jammer 

genoeg zijn er weinig jongens, zou beter moeten. Verder wordt er gevraagd naar een lid 

jeugdcommissie uit Zierikzee. Voor ouders wordt een bijeenkomst belegd over begeleiding 

jeugdteams bij wedstrijden. Daphne Folmer wil wel in de jeugdcommissie. Ook M. de Veth 

en R.Coppoolse willen meedenken. Er zijn kandidaten nodig voor cursussen trainers en 

scheidsrechters. 

Ook in communicatiebeheer is een vacature. 

Recreatie vraagt extra trainingsveld. Wahid Omar geeft training ipv Marcel. 

Evenementen, Lisa noemt de evenementen zoals nachttoernooi, haloweenfeest, afscheid 

Tony v/d/Hulle, feestavonden. Meestal is er wel een team dat wil helpen, maar meer handen 

kunnen geen kwaad. 

 

8 Rondvraag; 

Nadine: Christien is op zoek naar mensen voor SMWO(jeugdtraining), opgave bij Nadine. 

Yuri: Wie heeft contact met sporthal Sportblok. Er zijn nog wat kinderziekten, temperatuur 

en tocht in hal, douche kan warmer, vloer schoner. Christien beaamt, vloeren, ook in 

kleedkamers niet schoon. 

Yuri 2: Hoe is het met het aantal ballen, die goed zijn? Verder vraagt hij om een net tegen 

plafond voor behoud ballen. 

Gerard: Handig is een kast voor ballen en andere zaken in ons eigen "hok" in Sportblok. 

Tzt zouden nieuwe vlaggen voor vlaggers ( in de clubkleuren?) ook handig zijn. En bij de 

wedstrijden tafels en stoelenvoor de tellers. Nu worden ze gehaald in de kantine, kan ook . 

 

9a Onthulling nieuwe site, met enige moeite komt de verbinding tot stand, maar dan heb je ook 

wat. 

 

9 De voorzitter sluit de vergadering en wenst ieder een fijne voortzetting van de avond, thuis 

of in de training. 

 

  

 

 


