NOTULEN van de ALGEMENE JAARVERGADERING s.v. ONDO
gehouden in de kantine op 30 november 2018.
Aanwezig: 25 leden en 5 bestuursleden.

1. Opening door voorzitter Max de Jong
Voorzitter opent om 20:06 uur de vergadering met een welkomstwoord tot de aanwezigen.
2. Mededelingen
De voorzitter begint deze vergadering om de afmeldingen te benoemen. Daarnaast zijn de
koffie en thee tijdens de vergadering op rekening van de club.
3. Notulen van de vorige Algemene Jaarvergadering gehouden op 03 november 2017.
Vanuit de vergadering zijn er geen op- en of aanmerkingen op de door de secretaris opgestelde
notulen, die vervolgens door de voorzitter voor akkoord worden ondertekend. De secretaris
wordt bedankt voor de opgestelde notulen.
4. Jaarverslag Seizoen 2017/ 2018
De secretaris leest het door hem samengestelde Jaarverslag Seizoen 2017/2018 voor.
Het verslag is een opsomming van de verschillende gebeurtenissen van het afgelopen
verenigingsjaar. De aanwezigen nemen het verslag voor kennisgeving aan. De voorzitter
bedankt de secretaris voor zijn werk, wat door de vergadering met een applaus wordt
bekrachtigd.
5. Financiële zaken
De jaarcijfers zijn duidelijk op papier gezet en worden uitgereikt aan de aanwezigen.
Aansluitend geeft de penningmeester een korte toelichting.
De kosten van het onderdeel voetbal als de kantine opbrengsten zijn enigszins toegenomen.
De toelichting van de penningmeester is dermate duidelijk dat er verder geen vragen komen op
de uitgereikte stukken.
De kascontrolecommissie doet verslag van hun bevindingen tijdens het uitvoerig onderzoek van
de jaarcijfers en geeft aan dat er geen speld tussen te krijgen is. De kascontrolecommissie stelt
voor om de penningmeester te dechargeren van zijn verantwoordelijkheid over het afgelopen
boekjaar. Hun voorstel wordt met een applaus overgenomen.
Tot slot wordt in de Kascontrolecommissie de vacature van de aftredende Arnoud van de
Wetering ingevuld door Jan Verlaak en is Peter Pijpers bereid om als reserve-lid toe te treden.
De vooruitzichten voor de komende tijd liggen bij de sterke liquide positie van onze club
waardoor er geen voorstel komt om de contributie te verhogen. Wel wordt aangegeven dat
hierin de komende jaren verandering in zal komen naar verwachting met een stijging van
ongeveer 5%. Waar wel nog aandachtspunten liggen zijn het op peil houden van de inkomsten
vanuit de kantine en sponsoring.

6. Technische zaken
De afgevaardigde binnen het bestuur voor technische zaken leest het Jaarverslag voor. Daarin
worden alle voornaamste resultaten van het afgelopen verenigingsjaar uitgebreid onder de
aandacht gebracht. Wat opvalt is dat de hele seniorenafdeling een minder seizoen heeft
gedraaid dan voorgaande jaar. Eindrangschikkingen in de brede middenmoot tot gevolg.
Tevens wordt het Jaarverslag gebruikt, om namens het Bestuur alle vrijwilligers welke bij het
seniorenvoetbal betrokken zijn, te bedanken voor hun inzet.
Zonder op- of aanmerkingen wordt het verslag goedgekeurd.
Vanuit de veteranen wordt in het verslag stilgestaan bij het ontvallen van een veteraan en een
markant ONDO-speler; Wim van Heugten. Daarnaast wordt de trainer en scheidsrechters
bedankt.
Het verslag van de jeugdafdeling is door Rudi Nijssen opgesteld. Dit seizoen hebben we 13
teams gehad waarbij we in de gelukkige situatie zitten waarbij we 40 trainers/leiders, enkele
MAS studenten en 4 HBO studenten dit hebben begeleid. 1 Jeugdspeler gaat naar PSV toe en
de scouts staan ook regelmatig naast de lijn bij ONDO. Tevens worden alle vrijwilligers bedankt
voor hun tomeloze inzet.
7. Sponsoring en PR
Dit jaar zijn er speciale acties opgezet: een kerstkaart voor alles sponsoren, natuurlijk de
uitermate succesvolle groentetas actie door en voor de jeugd, Raboclubkascampagne en Tank
en Schenk bij PEUT van der Loo. Voetbalplaatsjesactie bij AH en SPAR, 2-tal acties bij
supermarkten in Asten (AH & PLUS).
Nieuwe actie is de clubfunding, de bedoeling is dat ieder team een actie gaat organiseren welke
geld voor de club oplevert.

8. Sportaccommodatie en Gebouwen.
De voorzitter van deze commissie Riny van Deursen begint zijn pleidooi door eerst zijn excuses
te maken naar de accomodatieploeg, omdat hij zelf te weinig aanwezig heeft kunnen zijn. De
accommodatie is helemaal op orde en overal, met uitzondering van de kantine, zijn de lampen
vervangen door LED -lampen. Aangegeven wordt dat de vrijwilligersploeg nog wel wat nieuwe
vrijwilligers kan gebruiken. Alle vrijwilligers worden bedankt voor de inzet van afgelopen jaar.
Riny bedankt iedereen in het vertrouwen wat men in hem heeft gehad en neemt afscheid van
de commissie en wordt namens het bestuur bedankt met een bos bloemen en een attentie.
9. Bestuursmutaties
Max de Jong is aftredend en niet herkiesbaar. Er zijn geen kandidaten die de vrijgekomen
plaats in het bestuur willen invullen. Gevraagd aan de vergadering wordt of het akkoord is dat
het bestuur doorgaat met 4 personen en dat er gezocht gaat worden naar een 5e bestuurslid
(zoals in de statuten beschreven staat). De vergadering geeft akkoord op het voorstel en hoopt
spoedig op een invulling van het extra bestuurslid.

10. Rondvraag
Er komen geen vragen vanuit de vergadering
12. Sluiting
De voorzitter sluit vervolgens om 21:20 uur deze goed verlopen en constructieve Algemene
Jaarvergadering en biedt de aanwezigen nog 2 drankjes aan.

