Van: Secretaris V.O.S
Aan:

Datum 10 januari 2014

Iman, Adrie, Adriaan, Aat,
Patricia, Sacha, Peter en
Diana.

Aanwezigen van het bestuur:
Johan, Rene, Remco, Adriaan, Sacha,
Marian Diana,

Aanwezige van uit de gemeente:
In totaal 6 personen

Plaats en datum van bespreking:
Dinsdag 5 November 2013

Bedrijfskantine Taxi donkersloot

Voorzitter: J. de Vos
Notulist: D. Nuy

Plaats en datum van volgende bespreking volgt later via de site

aanvang: 20:00

Plaats van vergadering: Kantine taxi Donkersloot aan de Iman Caustraat te
Stellendam
Notulen jaarvergadering V.O.S 2013
Agendapunten:
1. Opening
2. Mededelingen Voorzitter
3. Vaststelling agenda (mogelijkheid tot inbrengen extra agendapunt)
4. Vaststelling van het Jaarverslag 2011/2012, in te zien: http://www.vos-web.nl/
5. Jaarverslag secretaris en ingekomen stukken
6. Jaarverslag penningmeester
7. Verslag kascommissie 2012/2013 en instellen kascontrolecommissie
2013/2014
8. Terugblik activiteiten 2012/ 2013, zoals: Koninginnedag, Avondvierdaagse,
Aspergetocht, Huttendurp en Oliebollenactie.
9. Bestuursveranderingen
10. Begroting 2014
11. Voorstellen en Ideeën
12. Rondvraag
13. Sluiting

1.

Opening:

De Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Het is\ zijn
vaak de zelfde belangstellenden. Je kan het ook zien als een goed teken, dat wij als
team het goed doen. Maar omdat wij een volledige rechtsbevoegde vereniging zijn,
moeten wij een jaarvergadering houden.
2. mededeling voorzitter
Er zijn geen mededelingen.

3. Vaststelling Agenda(mogelijkheid tot inbrengen extra
agendapunt)
Er zijn geen extra agendapunten binnengekomen

4. Vaststelling jaarverslag 2011/2012
Door een fout bij Diana is het verslag van de notulen van 2012 helaas niet na te
lezen.
5. Jaarverslag secretaris en ingekomen stukken
JAARVERSLAG SECRETARIAAT VERENIGING ORANJEFEEST STELLENDAM
2013
Juni 2012:
Vergunning binnen gekregen huttendurp.
SEPTEMBER:
 Weinig of geen post ontvangen/verstuurd alleen wat reclame materiaal
ontvangen.
 30 september 2013 alle subsidie aanvragen voor 2014 naar de gemeente
verstuurd.
OKTOBER:


Alle vergunningen weg voor alle evenementen 2013 dit i.v.m. het niet hoeven
betalen van leges kosten.

NOVEMBER:

DECEMBER:
 Brief ontvangen van de omloop om mee te denken om iets in Stellendam te
organiseren tijdens de omloop.
JANUARI:
 Uitnodiging van de gemeente ontvangen voor het bijwonen van de herdenking
van de watersnoodramp op 1 februari.

Brief uitgegaan naar de Blauwe Stapper met alle evenementen van 2013.
 Aanvraag naar oranjefonds i.v.m. Nederland Doet.
 Brief gemeente kosten van huur gebouwen en velden.
 Toezegging subsidie van 1200 euro.
 vergunning binnen gekregen i.v.m. oliebollen bakken.
 Brief uit naar de gemeente met de uitleg van al onze evenementen.
FEBRUARI:
 Toezegging gekregen van oranjefonds van 450 euro i.v.m. Nederland Doet.
 Brief gemeente met de uitnodiging om kennis te komen maken met de nieuwe
gemeenteraad.
 brief gemeente met de uitnodiging om kennis te komen maken met de oranje
verenigingen van de gemeente.
MAART:
 veel reclame materiaal i.v.m. de kroningsdag.
 rekening go promotie(mokken besteld om uit te delen op kroningsdag).
 aanvraag van 2 personen om paard te laten rijden tijdens Koninginnedag.
Deze is aan allebei toegezegd.
 mail van de gemeente dat zij toch nog een mok geven als aandenken van de
kroning.
APRIL:
 Uitnodiging ontvangen om de doden- herdenking op 4 mei in Ouddorp bij te
wonen.
 Vergunning ontvangen voor Koninginnedag. Dit was een probleem: waren ze
kwijt bij de nieuwe gemeente.
 mail ontvangen van de gemeente om mee te werken aan de sportdag i.v.m.
de kroning.
 mail van Oranjevereniging Stad ontvangen om e.v. materialen van elkaar te
gebruiken.
Mei;







Vergunning ontvangen voor de aspergetocht.
Vergunning ontvangen voor de avondvierdaagse.
Brief/mail ontvangen over de kosten van fanfare orkest de Hoop. Dit ligt nu
voor 5 jaar vast.
mail weg naar gemeente met verzoek om een vergoeding voor de mokken
die eerst niet door de gemeente verstrekt zouden worden, dus in wezen
overbodig besteld. Dit was half om half toegezegd door wethouder Tollenaar.
uitnodiging om Koninginnedag te evalueren met de gemeente en de andere
verenigingen van het eiland.

Juni:






verschillende mails ontvangen om te bedanken voor de mooie tocht van de
aspergetocht.
veel mail-verkeer over de mokken naar de gemeente.
vergunning ontvangen a4daagse en aspergetocht.
aanvraag weg voor vergoeding burendag.
nog steeds veel mail- verkeer vergoeding mokken.

Juli:


vergunning binnengekregen huttendurp.

Augustus:
September:
 toezegging 300 euro burendag.
 toezegging mee doen stimuleringsfonds Rabobank.
 afwijzing van de gemeentelijke vergoeding mokken.
 subsidie aanvraag verzonden naar de gemeente.
Oktober:
VERDER IS ER OVER HET JAAR REGELMATIG RECLAME POST GEKOMEN EN
SOMMIGE BRIEVEN ZIJN BEWAARD OM ER IN DE TOEKOMST WAT MEE TE
DOEN. OOK REGELMATIG EEN REKENING ONTVANGEN EN DEZE DOOR
GESPEELD NAAR SACHA.
Ook zijn er regelmatig afschriften van de spaarrekening gekomen.

6. Jaarverslag penningmeester:

Op 31 augustus 2012 na verrekening van alle nota’s stond er een positief
saldo van € 11.752,39
Omdat een Koninginnedag veel geld kost moesten we ook voor het jaar 2013
weer rond gaan bellen naar bedrijven om te kijken of ze onze vereniging
wilden sponsoren.
Het is ook dit jaar weer gelukt om bedrijven te vinden die dit wilden doen en
wisten we € 4.250 euro binnen te slepen!
Het wordt en is steeds moeilijker om bedrijven zover te krijgen want overal zijn
de potjes leeg.
Onze sponsor inkomsten zijn dan ook ten opzichte van vorige jaren flink
gedaald.
Ook dit jaar hadden we een oliebollen verkoop en samen met de lentefair en
contributie groeide ons potje toch aardig.
Op deze manier konden we 4100 euro aan ons potje toevoegen en zitten we
met het sponsorgeld erbij op zo’n 20 duizend euro.

Ook hadden we natuurlijk weer flink wat kosten waaronder:
verplichte kosten bank, verzekering, KvK website, enz. 1000 euro.
Organisatie kosten 1600 euro.
Diverse kosten 1200 euro.
Entertainment voor de jeugd op Koninginnedag en Huttendurp 3000,00 euro.
Boekje en verdere drukkosten 1800 euro.
Artiesten 500 euro.
Scherm /tv op Koninginnedag 800 euro.
Stellingen voor in de opslag 330 euro.
En kosten die een avond 4 daagse en aspergetocht met zich mee brengen
1000 euro.
Ja ook voor ons wordt alles duurder!
Door iets dalende inkomsten en hogere kosten is het dit jaar niet gelukt om
ons potje te vergroten, maar ook niet leeg te laten lopen.
. Voor het jaar 2013 hadden we een totaal aan inkomsten van € 25.012.24
De kosten zijn op dit moment € 16.597,54
Op dit moment een positief saldo van € 8.414,70
Er worden echter nog wel wat kosten verwacht en deze liggen rond de 400
euro. Ook worden er nog inkomsten verwacht van een sponsor 25 euro.
Volgend jaar kunnen we dus starten met een positief saldo van +/- 8.000 euro.
Dit lijkt een groot bedrag maar de kosten voor al onze activiteiten zijn
navenant. We zijn er in geslaagd om een gezonde financiële basis te
realiseren ,
die de continuïteit van V.O.S. waarborgen. Wij blijven ervoor waken dat de
kosten zo laag mogelijk blijven en de kwaliteit zo hoog mogelijk.

7. verslag kascommissie 2010/2011 en instellen kascontrolecommissie
2011/2012
Geen onregelmatigheden gevonden.
Advies gegeven om het programma te automatiseren. Werkt makkelijker en geeft de
mogelijk om via coderingen per activiteit de cijfers te leveren.
Voor de rest prima.
Vz. Vraagt aan kascommissie om decharge te verlenen over de financiële
boekhouding zoals gepresenteerd is door de kascommissie.
Door de kascommissie wordt decharge verleend.
Vz. bedankt en hecht veel waarde aan de door de kascommissie gedane
inspanningen.

Dhr. van Noort neemt contact op met zijn accountant voor een simpel boekhoud programma.

Kascommissie 2014:
1. Paula bolkenbaas
2. Thea van Noort
reserve: Adrie Boshoven

8. Terugblik activiteiten 2012/ 2013, zoals: Koninginnedag,
Avondvierdaagse, Aspergetocht, Huttendurp en Oliebollenactie
Koninginnedag:
 veel positieve reacties van de leden en bewoners
 Het huren van een beeldscherm was een flop voor een ander
evenementen daar heel goed over nadenken. Als je buiten een
beeldscherm opzet moet er altijd verduistering omheen.
 Door een foute sprong op het springkussen is er helaas iemand ter
observatie mee genomen naar het ziekenhuis gelukkig kon zij al die
zelfde dag weer naar huis
 Het geluid van de band was zeer slecht daar veel kritiek opgehad voor
2014 gaan we geen band maar een drive in show proberen
 Lampionnen optocht houden op koningsdag na het concert
Avondvierdaagse
 iets drukker dit kwam omdat de weersverwachtingen zeer gunstig
waren
 inschrijvingen moeten volgend jaar iets beter vooral bij de 5 km moeten
zeker 2 vrijwilligers zitten. Sacha als organisator moet zich vrij houden
om als goed te kunnen corrigeren
 Vertrek bij haagse huus is beter en veiliger
 voor 2014 nieuwe routes
Aspergetocht
 243 deelnemers
 verbeterpunten op de 40 km route
 nieuwe route van 17 km
 communicatie goed verbeterd
 Helaas 1 persoon met problemen aan de enkel naar het ziekenhuis
vervoerd
Huttendurp






ouderwets druk
dank aan de vrijwilligers en de sponsoren
dank aan vrijwilliger brandweer Stellendam
misschien voor s avonds muziek tijdens het kampvuur'
leuke attracties voor de kinderen

Oliebollen bakken


Ondanks het slechte weer zijn wij vroeger gestopt maar ondanks dat nog
een opbrengst van 450 euro

9. Bestuursveranderingen

Peter, Aat en Patricia worden met een cadeaubon en een bloemetje bedankt voor
hun inzet voor de vereniging.
Marian van Lenten wordt welkom geheten in het bestuur daar zijn we als overige
bestuursleden heel blij mee want zonder bestuursleden kunnen wij niet blijven
bestaan. Dit jaar zijn er 3 personen uit het bestuur getreden en helaas maar 1 nieuw
bestuurs lid er bij gekregen.
We zijn ook van bestuur heel dankbaar dat er zoveel vrijwilligers ons willen helpen
met hand en span diensten om alle evenementen tot een goed eind te kunnen
maken want zonder
nogmaals bedankt.

vrijwilligers zijn wij niets.

Het bestuur is nu iets kleiner maar door betere taakverdeling en daar achter een
goede achterban hopen wij alle evenementen ook in 2014 weer te kunnen
organiseren.
Sander van Peperstraten is benaderd om de website te gaan verzorgen met op de
achtergrond Peter en Rene die hem daar mee bij staan.

10. Begroting 2014




Als bestuur moet er goed gekeken worden naar de begroting 2013 daar
zijn door extra kosten i.v.m. de troon wisselingen wat gaatjes gevallen.
Voor de gemeente altijd een kloppende begroting weg
Voor 2014 hopen we de begroting te halen

11. Voorstellen en ideeën
 Iman kwam met een voorstel om een club van 50 op te richten dit houdt
in dat 50 personen 50 euro inzetten om zo de kas te verstevigen.
Probleem van uit het bestuur is wat gaan voor deze leden van de club
van 50 terug doen om te bedanken
 leden nauwer betrekken bij de vereniging door op evenementen
kortingen aan te bieden en dit goed vermelden
14. Rondvraag:
Patricia: Gymvereniging Sparta benaderen om een demonstratie te doen met de
street dance club
Antwoord: Diana gaat contact opnemen
Adriaan: voorstel om op een vaste avond in de maand te knutselen
antwoord: Iedereen vond dit een goed idee weet iedereen waar hij/zij aan toe is.
Besloten is om dit op de tweede woensdag van de maand te doen en daar na de
bestuursvergadering.

Iman: de website is een succes daar moet je beter gebruik van maken na de leden
toe. doe dit door aan de leden een mailadres te vragen zodat je daar nieuws naar toe
kan sturen in de vorm van een nieuws brief.
Antwoord: Gaan we mee aan het werk.
Peter: Geeft aan dat hij het komende jaar Sander wil bijstaan bij het beheer van de
Website.
De andere aanwezige hadden geen vraag of opmerking
13. sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezige voor hun aanwezigheid en het bestuur voor hun
inzet.
En we gaan weer vol enthousiasme op voor nieuw jaar vol activiteiten.

