JAARVERGADERING
Datum: Zaterdag 11 Januari 2014
Aanwezig: Teun Meulenmeesters, Mark Janssen, Maarten Melis, Leon van Dooren, Danielle van GogMaijer, Thijs Gerritsma, Stan Kanters, Tom Albers, Jelle v/d Berg, Peet-Jan v/d Elzen, Mari Melis,
Harrie v/d Aa, Lianne Hoevenaars, Ton van Rossum, Corina v Osterwijk, Anouk Versteden, Jasper
Vermeer, Bart Meulenmeesters, Maarten Donkers, Rianne Geene, Rudi Janssen, Aniek v Hal, Hans
v/d Vondervoort, Franklin van Lieshout, (later) Ankie v/d Aa, Maikel en Marga Swinkels, Jan en
Wendy v/d Broek, Mathijs v/d Broek
Afgemeld: Walter Gerrits, Johan Frijters, Nicole Bos, Marcel Kranenbroek, Willy van Oort, Marloes
Versteden, Bart van thiel, Astrid Rooderkerke, Richard v/d Aa, Addie Bevers, Ria Rovers, Ankie en
Danny v/d Elzen, Kevin Kanters, Hilde v/d Wiel, Maickel v/d Berg, Sabrina Timmermans, Niels
Hoogeveen, Patricia van Lankveld, Fia Schapendonk, Jan Manders, Leo en Marga van Stiphout,
Jantien Kemphorst, Kim en Jan van Boxmeer, Suzan v/d Elzen, Maikel en Marga Swinkels, Jordi van
Oort, Angela van Tilborg, Ton van Thiel, Gert-Jan de Rijt, Noud en Chris Meulenmeesters, Marc v/d
Zanden
 Opening
-We willen jullie allemaal welkom heten op onze jaarvergadering, We hebben het dit jaar
iets anders gedaan, om het voor het hallofeest te zetten. We streven er dan ook naar om als
eindtijd 21.30 aan te houden, zodat we een lekker potje bier kunnen gaan drinken.
-Als speerpunt hadden we het afgelopen jaar het aantrekken van jeugd. Dit is aardig goed
geslaagd. Mede door Hans v/d Vondervoort is de groep Young one’s opgestart. Dit is een
groep jongeren van 16 t/m 25 jaar die zelf ongeveer 4 activiteiten per jaar organiseren.
Deze groep bestaat nu uit 20 personen en er stromen er nog eens 6 van het dakje door naar
deze groep. Verder is de mini’s welpen uitgegroeid tot een groep van 56 kinderen dus ook
een flinke groei.
-Dit jaar is ons speerpunt Sport. Er is wel handballende jeugd gestart, maar dit is nog even
afwachten hoe dit gaat lopen. Het senioren handbal loopt een beetje naar het einde, er
komt geen jonge aanwas bij, dus we gaan bekijken wat we op het punt sport kunnen
bieden. Hierover dadelijk nog meer.
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Bespreking notulen van vorige jaarvergadering.

Hier zijn geen op of aanmerkingen over.
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Mededelingen

-Het alcohol beleid, hier komen ook wij niet aan onderuit. Hoe we dit aan gaan pakken is nog
niet helemaal duidelijk, wel zijn we er al wel mee bezig. Ook gaan we hier navraag bij de
regio over doen, hoe hun dit aanpakken. Vanavond stellen we deze regel nog niet in werking,
maar helaas moet de kpj hier volgende keer wel aan houden. De jongeren die met de Young
one’s met een activiteit mee gaan, dit is voor hun eigen risico. Je weet dat het niet mag, drink
je toch en krijg je een boete is dit voor jezelf en niet voor de vereniging.
-Sinds het afgelopen jaar zijn we gestart met geboorte kaartjes, trouwkaartjes etc te versturen.
We zouden het dan erg fijn vinden als jullie ook doorgeven als je weet als er iemand gaat
trouwen, 25 jaar getrouwd is, een kleine heeft gekregen, iemand langdurig ziek is, etc. Zodat
wij als vereniging hier ook een kaartje naar toe kunnen sturen.
-De korting als lid van de kpj bij Interpolis is nog steeds, hierover kun je voor vragen terecht
bij Maarten Melis.
-Verder hebben we een nieuwe datum voor het commissiefeest. Om iedereen te bedanken die
zich inzet binnen een commissie is er op 8 februari het commissiefeest. Deze dag vertrekken
we om 15.15 vanaf het plein in Venhorst, wat we gaan doen is nog een verrassing.
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Financieel overzicht

Jullie hebben net allemaal het financieel overzicht gekregen.
Opvallend is dan, Auw ijzer is €1000,- minder maar daarbij is dan ook wel €500,- minder
kosten gemaakt, Minder subsidie voor de jeugd, De zeskamp heeft meer omzet gedraaid bij de
bar, dit mede door de slimme zet van de consumptie verkoop, bar anders ingedeeld, en het om
19.00 uur starten met de avond. Normaal gesproken begint het langzaam en krijg je qua drank
gebruik ineens een piek, nu liep het de hele avond gelijk door en was er geen dal of piek.
Verder het Kopieerwerk is heel hoog, maar deze hoort eigenlijk voor een deel bij het bravotje
te staan. Ook is er ivm opstarten van de jeugd een deel gekopieerd.
Maarten doet het hele jaar door de financiën, de eindboeking wordt in samenwerking met
Franklin gedaan.
Mari stelt voor aangezien de hoge kosten van de kopieën zelf een printer aan te schaften. Dit
is wel erg duur, als je al kijkt naar aanschaffing, maar ook de inktpatronen die een hoop geld
kosten. De up-2-deet heeft 150 adressen en afgelopen keer waren ze 5 kantjes.
Hans geeft aan dat de NHV kosten bij Vespo hoger zijn geworden, hier in is toch niets
veranderd. Dames 1 handbalt in 2de klasse dit kost al iets meer, verder is het zo dat we voor de
3de en 4de klasse (heren 1 en 2) zelf een scheids moeten regelen, voor 2de klas wordt dit door
het NHV gedaan, waardoor je ook meer kosten krijgt. En ook zijn de koste voor dit jaar weer
omhoog gegaan.
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Korte terugblik commissies en activiteiten ondernomen zijn. Richtbedragen commissies.

We hebben met verschillende commissies al een keer om de tafel gegaan, om te kijken hoe
het gaat, wat knelpunten zijn, wat goed gaat, en wat er evt veranderd kan worden.
-Young one’s zoals in het begin van de vergadering al aangegeven is dit een gehele nieuwe
commissie. Deze hebben nu 2 activiteiten gehad poolen en dropshot dropping. Morgen
hebben ze de volgende dan gaan ze ijskarten.
-Mini’s/Welpen heeft een bijna complete nieuwe leiding deze hebben jullie ook in het up-2deetje kunnen vinden. De nieuwe leiding is geheel door Camily van Lieshout zelf geregeld,
waardoor er nu een jonge gezellige groep meiden voor deze kinderen staan. Er zijn 56
kinderen die om de maandag naar de horst komen om iets te doen. Ze knutselen, hebben al
een keer de sporthal gehuurd en bedenken elke keer weer iets leuks om de kinderen bezig te
houden.
-Dakje is gaan bowlen en gaan waterskieen.
-Dak heeft het zomerfeest georganiseerd wat erg gezellig is geweest, en de Quiz ook deze was
goed geslaagd. Peet-Jan geeft aan dat ze zelf wat crisis hebben binnen de commissie,
Verschillende leden doen dit al zoveel jaar dat de puf er een beetje uit is waardoor ze eigenlijk
nog wel een 3de activiteit wilde organiseren maar eigenlijk daardoor is blijven liggen. # leden
van het Dak willen er eigenlijk mee stoppen, er is al aangegeven om eerst zelf even voor
vervanging te gaan zoeken, en het allemaal netjes over te dragen.
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Nieuw bestuurslid

Een tijdje geleden is Thijs Gerritsma gevraagd om in het bestuur te komen. Niemand stemt
tegen dus bij deze neemt Thijs Gerritsma plaats in het bestuur. We wensen hem veel plezier
toe.
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Sport

Vespo heeft 5 handbalende senioren teams waarvan 1 Dames, 2 Heren voor het NHV, 2
Dames teams in de recreanten competitie. Dit jaar hebben we 5 NHV Dames die samen
handballen met 5 Tremeg dames. Dit is voor 1 jaar, omdat Tremeg krap zat en wij ook. Na dit
jaar wordt er samen geëvalueerd hoe we dit volgend seizoen gaan doen.
Er zijn nu 52 Vespo leden.
Het bestuur is wat aan de krappe kant, en moet dan ook uitgebreid gaan worden.
Het jeugdhandbal zijn we mee gestart. Harrie en Danielle zitten samen in deze commissie. We
hebben op dit moment 4 oudere jongens en 3 jongere meiden. Dit is wat weinig maar het moet
wel gaan groeien. Vorig jaar zijn we gestart. De kinderen moesten zich al voor dat wij starten
aangemeld hebben bij de andere vereniging. We hebben dan ook besloten om volgend seizoen
op vrijdagen te gaan trainen, dit om kinderen zowel bij bijv korfbal of voetbal door te kunnen
laten gaan, en op vrijdag handbaltraining erbij te gaan doen. Op school gaan we alle klassen
voorzien van een gymles dit is de laatste week van Februari. De gehele maand maart zijn er
open trainingen, waar iedereen mag komen kijken en meedoen. We hopen op 1 April meer te
weten.
Verder willen we nog aangeven dat het 23 maart seizoensafsluiting is.
7

Samenwerking Jess

Vorig jaar is er contact geweest met Jess over een evt samenwerking van het sportveld en
kantine. In eerste instantie verliep dit heel positief en hoop gevend. Nadat we aan gaven dat
we gingen starten met jeugdhandbal werden ze iets minder positief, en kon er ook niet veel
meer. Dit ook omdat ze bang zijn dat er leden gaan overstappen. Het grootste probleem was
echter dat er op het veld en kantine alleen sportactiviteiten georganiseerd mogen worden van
de gemeente. De kpj bestaat uit meer dan allen kpj activiteiten, daarom hebben we besloten
dat dit geen optie voor onze vereniging zou zijn.
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Tennis

Tennis is ontstaan in de denktank, aangezien het Handbal lastig wordt en dit geen 10-15 jaar
zo meer door kan gaan omdat de nu spelende leden waarschijnlijk niet meer zullen spelen. Op
dit moment zijn er alleen senioren leden.
Maikel Swinkels, Teun en Karel Meulenmeesters hebben een commissie gevormd over het
tennis gebeuren. Inmiddels zijn we bij de gemeente geweest, maar hier moeten we niets of
niet veel van verwachten qua geld. De korfbalclub en Voetbalclub willen ze laten privatiseren.
De gemeente wil in principe wel meewerken, maar dan moet je gaan samenwerken met Jess
en/of Voetbalclub. Er is al een overleg geweest met Jess en hun gaan dit nu bij hun bestuur
bespreken, ook willen we nog met de voetbalclub om de tafel gaan zitten. Dit zal wel een paar
jaar gaan duren, maar we willen dit jaar bekeiken of het evt wel of niet mogelijk is om dit te
gaan realiseren.

Zaterdag 11-01-2014

Jaarvergadering KPJ Venhorst

3

JAARVERGADERING
Tennis kan Jong en Oud doen, je zit niet met zaalhuur, en ja kan het met z’n 2en, 4en of met
een groep gaan doen. Het zou dan gaan om 2 kunstbanen die er komen te liggen.
Hans vraagt of de gemeente wel aangeeft of het mag en kan, Dit hebben ze wel aangegeven.
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70 jarig bestaan 2015

We willen hiervoor een werkgroep op gaan zetten met verschillende leeftijden. Hiervoor kun
je melden bij het bestuur. Er wordt tzt ook nog een mail rond gestuurd of er personen zijn die
willen helpen.
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Bezetting commissies

Het is erg belangrijk dat er genoeg mensen zich in blijven zetten en beschikbaar stellen voor
dingen binnen de vereniging. Het zijn vaak dezelfde mensen die zich inzetten. Door middel
van de nieuwe jeugdgroep hopen we ook meer verjonging te krijgen en de vereniging
levendig te houden, anders bloeit het uit eindelijk een keer dood en dat zou sonde zijn. Ook is
de kpj goed voor de leefbaarheid van Venhorst. Als je lid bent van een vereniging moet je ook
iets over hebben voor de vereniging. Vergeleken met andere KPJ verenigingen hebben wij
nog een vrij actieve vereniging met veel leden, en dit willen we graag zo houden.
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Rondvraag

Jasper: Jeugdkamp hiervoor wil hij zich graag aanmelden samen met Bart Meulenmeesters,
ook zou het fijn zijn als de ledenlijst up-2-deet blijft. Danielle werkt elke maand de ledenlijst
bij. Hij is helemaal up-2-deet geweest maar mede doordat er glasvezel is gekomen kloppen er
veel mailadressen niet meer. Ook verhuizingen etc wordt vaak niet door gegeven, als dit niet
wordt gedaan kunnen wij er ook niets aan doen.
Maarten: Wie er de kascontrole wil doen voor het volgende jaar. Patricia van Lankveld en
Marga Swinkel.
Bedankt voor de komst.

Groeten kpj-bestuur
Mark Janssen, Maarten Melis, Teun Meulenmeesters, Leon van Dooren, Thijs Gerritsma en
Danielle van Gog.
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