Sinds 31 juli 1963

Algemene Ledenvergadering
v.v. S.D.O. ’63
Lamswaarde, 20 oktober 2018
Beste leden, donateurs en vrijwilligers,
Bij deze nodig ik u namens het bestuur uit voor de Algemene Ledenvergadering van de v.v.
S.D.O. ’63.
Deze zal plaats vinden op maandag 29 oktober 2018.
Aanvang 20.00u in de kantine.
Agenda:
1. Opening , Frank: welkom/afwezigen: Dominique Toet, Dennis Acke,

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017 Frank: kopieen vooraf klaar leggen
3. Algemene mededelingen bezien op het moment
4. Jaarverslag Frank als a.i. secretaris
5. Jaarverslag penningmeester Bart
6. Verslag kascommissie + verkiezing kascommissie Bart
7. Vaststelling Contributie seizoen 2019-2020 contributie blijft op hetzelfde niveau. Wat
jeugd betreft hangt vaststellen contributie af van de samenwerking.
8. Bestuurszaken, samenstelling,
afscheid Dennis en André
vacature secretaris,

9. Jeugd Johnny
10. Senioren Frank, in het jaarverslag al het eea gemeld. Competitie inmiddels
begonnen. Voor het tweede een redelijke start. Helaas zondag het onderspit moet
delven tegen nr 1. Maar de competitie duurt nog lang. Voordeel is dat er 2x per week

door een nagenoeg vaste groep wordt getraind. Dat is ook terug te zien in het
resultaat. Waar we nu mee te maken hebben is een luxe probleem. Teveel spelers voor
twee elftallen en te weinig voor 3. Er zijn bij het tweede spelers die wel trainen en
spelers die niet trainen. Er zijn spelers die bij de eerste selectie zitten, maar te weinig
in het eerste aan spelen toe komen. Die moeten dan bij het tweede spelen. Ook volgens
afspraak met de hoofdtrainer. Hoe gaan we daar mee om ? Dat is niet zo eenvoudig
gebleken. Er volgt deze week een gesprek met leider Jo en aanvoerder Jordy.
Het luxe probleem zorgde ook voor te weinig tenues. Het moet niet gekker worden.
Dat is dit weekend door bemiddeling van Jordy met sponsor De Schrijver, opgelost. Er
worden tenues bij besteld en voor de keeper komt een nieuw tenue.
De trainingsopkomst v 1 en 2 is goed. Kan natuurlijk altijd beter. We hebben nu per
training ruim 20 spelers. Dat is komende uit een tijd, dat er op de slechtste momenten
op dinsdag 3 man stond een geweldige opsteker.
Dit moet leiden tot goede resultaten van beide teams. Blijf naar de trainingen komen,
houdt elkaar scherp. En wie weet als we ons aantal nog kunnen uitbreiden kunnen we
wellicht naar 3 teams groeien.
Over materiaal mogen we niet klagen. Voldoende ballen. Hesjes enz. Beide teams
nieuw tenue. Voor het eerste tassen, inloopshirts en polo´s. Staat deze week zelfs in de
ScheldExpress. Met toezegging v Camping ´t Mussenist om volgend seizoen polo´s
voor het tweede te sponsoren. Super. Neemt niet weg dat het mooi zou zijn dat ieder in
zijn netwerk eens navraag doet voor sponsoring v nieuwe tassen en inloopshirts voor
het tweede.
Wat nog moet gebeuren zijn nieuwe coachjassen.
11. Sponsorgroep iemand v d sponsorgroep informeert, wie ?
12. Club van 63 Frank, Johan
13. Rondvraag Frank

14. Sluiting Frank

