NOTULEN van de ALGEMENE JAARVERGADERING s.v. ONDO
gehouden in de kantine op 21 Oktober 2016.
Aanwezig: 17 leden en 5 bestuursleden.

1. Opening door voorzitter Max de Jong
Voorzitter opent om 20:08 uur de vergadering met een welkomstwoord tot de aanwezigen.
2. Mededelingen
De voorzitter begint deze vergadering om even stil te staan met het ontvallen van 2 van onze
(oud-)leden: dhr. Peeters en Gerrit Berkers.
De voorzitter benoemd verder de afmeldingen.
3. Notulen van de vorige Algemene Jaarvergadering gehouden op 23 Oktober 2015.
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 2015 / 2016
De secretaris leest het door hem samengestelde Jaarverslag Seizoen 2015/2016 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 wederom zeer duidelijk op papier gezet en worden uitgereikt aan de
aanwezigen. Aansluitend geeft de penningmeester een korte toelichting.
De kosten van het onderdeel voetbal zijn flink teruggelopen. En de kantine opbrengsten zijn
toegenomen, waardoor er een positief.
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 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 John Rovers ingevuld
door is Jos Drummen en is Riny van Deursen bereid om als reserve-lid toe te treden.
De vooruitzichten voor de komende jaren: Het kunstgrasveld hebben we geen huurkosten van,
maar wel onderhoudskosten. Daarnaast moeten we hiervoor reserveren voor de vervanging van
de bovenlaag op termijn en wat gaat de impact van de rubber korrels doen. De gemeente Asten
gaat de bezuinigingen doorberekenen waardoor de huur van het grasveld omhoog gaat.
Anderzijds lopen de subsidie’s verder terug.

Verder zijn we nog op zoek naar uitbereiding van de financiële commissie waardoor we meer
kunnen controleren en de kennis binnen de vereniging kunnen borgen.
Update investeringsplan 2016: in de extra ledenvergadering in Maart van dit jaar hebben we
toestemming gekregen om het kunstgrasveld aan te leggen voorzien van led verlichting; de
aanschaf van een tractor en een post voor onvoorziene kosten. We zijn nu ruim een half jaar
verder en zoals het nu naar uit ziet zullen de kosten zo’n €10.000,00 lager uitvallen.
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 waaronder het kampioenschap van ONDO 1 en de nacompetitie van ONDO
2. 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.
7. Sponsoring en PR
Ook afgelopen seizoen zijn er enkele sponsors helaas gestopt, maar daar tegenover stond een
veel groter aantal dat onze club wel willen sponsoren.
Ook dit jaar zijn er speciale acties opgezet: een kerstkaart voor alles sponsoren, de actie bij AH
met het statiegeld wat aan ONDO gedoneerd kon worden, natuurlijk de uitermate succesvolle
groentetas actie door en voor de jeugd, Zetjes-actie AH, Clubkas bij Willem, Spek de spaarkas
(SPAR), Rabo clubkascampagne en Tank en Schenk bij PEUT van der Loo. Met de opbrengst
van de sponsoractie/groentetas hebben we voor de jeugd de Smartgoals aangeschaft.
Verder heeft de spaaractie Bij Willem en de Rabo Clubkascampagne een mooie bijdrage
opgeleverd voor onze club.
Verder wordt aangetoond hoe (goed) we gevonden worden op social media.

8. Sport-accommodatie en Gebouwen.
Afgelopen seizoen zijn we druk geweest met de aanleg van het kunstgrasveld + aankoop
zeecontainer(opslag tractor) + tractor voor onderhoud kunstgrasveld. Verder zijn de douche
knoppen gerenoveerd en de zonnepanelen geplaatst. Dit seizoen hebben we veel grote
projecten gehad hiervoor willen we alle vrijwilligers die hier aan bijgedragen hebben zeer
hartelijk danken.
9. Bestuursmutaties
Antoon van de Mortel en Inge van der Heijden zijn aftredend en herkiesbaar en worden door de
vergadering herkozen.
10. Rondvraag
Rudi Nijssen vraagt of we ook nieuwe geluidsboxen buiten krijgen. Nog niet de voorzieningen
hiervoor zijn al wel getroffen, echter hebben we al veel investeringen gedaan en parkeren we dit
nog. We zijn wel bezig met een nieuw scorebord dmv sponsoring.
Riny van Deursen geeft aan dat het verstandig is dat de TC jeugd over de veranderende
spelvormen op de hoogte is. Vanuit ONDO zijn Arnoud en Rudi al naar een bijeenkomst dus
heeft de aandacht.
12. Sluiting
De voorzitter sluit vervolgens om 21:19 uur deze goed verlopen en constructieve Algemene
Jaarvergadering en biedt de aanwezigen nog een drankje aan.

