
Concept Verslag Algemene Leden Vergadering KVV Quick’20 d.d. 10 april 2017 

 

1.  Opening 

2.   Ingekomen stukken / mededelingen 

Aanwezig: ca. 41 personen  

Ingekomen: alcoholgebruik langs de velden  

3. Notulen 7 november 2016: wordt besproken tijdens ALV november 2017 

 

4. Financien 

Prognose 2016-2017: verwachting licht positieve balans (+9 K euro) 

Baten 

Noemenswaardig: opbrengsten loterijen  (grote clubactie) met een opbrengst van 13 K euro (begroot: 7 K 

euro) 

Lasten 

Vooral de wedstrijdkosten zijn gestegen. Dit komt vooral door de promotie naar 3e divisie van zondag-1 

met hogere reiskosten. Ook de reiskosten bij de jeugd zijn gestegen.  

Begroting 2017-2018  

Baten: 905 K euro 

Subsidies nemen toe 

Lasten: 905 K euro  

Personeelskosten nemen toe: dit komt door de investeringen in onze jeugd  

 

Wedstrijdkosten zullen omlaag gaan. Dit komt vooral door slimmer omgaan met kleding van begeleiding  

5. Voetbalzaken  

Pupillenvoetbal: middels een fimpje heeft Marcel Rosens uitleg gegeven over hoofdlijnen van nieuwe 

pupillenvoetbal. Quick zal het invoeren voor JO-7 en 8. Voor JO-9 wordt even de kat uit de boom gekeken 

wat andere verenigingen dit om lange reistijden te vermijden.  

Boetebeleid: Codes 4-8 (gerelateerd aan wangedrag) zal door ieder lid zelf worden betaald.  

 

KNVB licentiecommissie: bestuur geeft kort overzicht hoe de zaken zich mbt licentie-eisen hebben 

ontwikkeld. We staan nu voor een principiele keuze of we doorgaan met een kleine vertegenwoordiging  

van andere clubs (Hercules, BeQuick, Westlandia, Magreb, Odin’59, Juliana, anderen?) naar de rechter 

gaan en een juridische strijd tegen de KNVB te starten of het huidige compromis te accepteren. 

Op basis van diverse uitspraken van juridische deskundigen (Keje Molenaar, Adriaan de Buck, 

professoren) neigt het bestuur ernaar om dit compromis voorlopig te accepteren en ons te focussen op de 

formele KNVB registratie van de regionale jeugdopleiding. Aan de leden is gevraagd of zij akkoord geven 

om dit besluit ook met de andere clubs (vergadering 11 april) te delen.  

De leden geven bestuur vertrouwen om de zaken binnen de CVTD rekening houdend met de belangen en 

principes van Quick (eigen jeugd, niet betalen buiten de vrijwilligersvergoeding). 



Dit betekent zeker niet dat we andere kansen om het verplicht te betalen (2e divisie) van tafel te krijgen niet 

zullen benutten. 

Werkgroep Voetbal Roy Velthuis  

Roy zal met zijn team (kerngroep voetbalzaken) onze voetbaltechnische tak doorlichten en met 

aanbevelingen voor verbeteringen. 

6. Accommodatie  

Alcoholgebruik langs de velden: het is ten strengste verboden om glas langs het veld te gebruiken. Een 

dringend beroep aan alle leden om elkaar hierop aan te spreken.  

Er komt binnenkort een verdere verduidelijking van het alcoholbeleid (o.a. een campagne door commissie 

Normen en Waarden).  

Hoofdveld: de kogel is door de kerk. Er is een formeel akkoord met de gemeente Oldenzaal over de 

privatisering van het hoofdveld en het in eigen beheer nemen van een deel van het onderhoud 

(privatisering-1)e 

De laatste weken is het overleg met de gemeente in een stroomversnelling gekomen. De gemeente heeft 

een bedrag ter beschikking gesteld zodat een volledige vernieuwing van het hoofdveld mogelijk is (nieuwe 

tribunes, veld, drainage, beregening, verlichting, fietsenstalling, renovatie van de hoofdtribune). Een enorm 

compliment voor Gerard, Gert-Jan, Jos en anderen die zich hier erg hard voor gemaakt hebben.  

 

Kledingcommissie: evaluatie door Jeroen Keizer. Complimenten voor Mirjam Smit die ondanks alle 

complexiteit geweldig werk heeft verzet.   

Ondanks dat kledingsfonds rendabel is zijn er mogelijkheden om de baten te verbeteren. Een voorbeeld is 

dat kleding nog in een dusdanige staat is dat het langer mee kan. Ook de voorraden kunnen worden terug 

gebracht.  

 

7. Afsluiting 

Mooie afsluiting van archiefcommissie. Prachtige collage van vele jaren Quick’20. Daarnaast het verzoek 

om eventuele foto’s, filmpjes etc te delen.  

Rondvraag 

Jos Damink; vanaf einde deze week tot na E toernooi zijn er tijdelijke houten tribunes aanwezig om 

wegvallen van hoofdveld op te vangen 

Ben Bruinink: verzoek om een fatsoenlijke geluidsinstallatie tijdens E toernooi. Wordt rekening mee 

gehouden  


