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ALV woensdag 10 september 2014
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Welkom
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Agenda cont.
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• Vaststelling agenda
• Ingezonden stukken
– EMH door Niels, Jesse, Dennis, Auke

• Goedkeuring Notulen 2012-2013
• Verslagen (eventueel) toelichten
–
–
–
–
–

VZ
Secretaris (Brian)
Wedstrijd Secretaris (Niels)
Jeugdcommissie (Siepke en HP)
Barcommissie (Thijs en Amy)
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• Commissie verslagen (eventueel) toelichten
–
–
–
–
–
–

Sponsorcommissie (HP, Carmen, Hans v G)
Bouwcommissie (Jeroen en Michiel)
Tripcommissie (Jeroen en Marcel)
Jeugdcommissie (Siepke en HP)
Feest / Go Touch commissie (Carmen en Daud)
Technischecommissie (Wiebe, Marcello, Jeroen, Renier)
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• Verslag penningmeester
– Terugkoppeling kascontrole commissie
– Verlening decharge bestuur
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Pauze
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Vaststelling bestuur
•
•
•
•
•
•

Voorzitter : Patrick van den Bovenkamp
Secretaris : Brian Denley
Penningmeester: Gert Jaap Mooij
Wedstrijdsecretaris: Niels Ansinger
Lid: Barend Onneweer
Kandidaten bestuur ???
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Vooruitzicht bestuur 2014-2015
• Afronden verschillende accommodatie projecten
• Verder  aanpassen  en  formaliseren  “Veilig  Sportklimaat”
– Focus op opleidingen (IRB, Scheidsrechters, Fysio)

•
•
•
•
•

Nieuwe website (incl social media beleid)
Het binden van leden en nieuwe leden
Actief met (nieuwe) sponsoren (incl clubshirt)
Lustrum programma
Uitbreiding veld
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Voorstel veld
•
•
•

Kunstgras ± 450.000,=
Hybridegrasmat ± 250.000,=
Miniveld uitbreiding ± 100.000,=
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Vaststelling commissies
• Jeugd
– Siepke Hiddema (CJC)
– HP Voorhoeve (tevens voorzitter DJO)
– Barend Onneweer (GTBM)

• Sponsor
– Carmen Tomasova
– HP Voorhoeve
– Hans van Groningen

• Technische
–
–
–
–

Wiebe de Haan
Marcello Melpignano
Jeroen van der Steen
Renier Delport
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Vaststelling commissies
• Bar
–
–
–
–

Thijs Stigter
Amy Mirck
Niels van der Pijll
Gezocht aanvulling !

• Bouw/onderhoud
– Michiel van den Bovenkamp
– Jeroen van der Steen

• Trip commissie
– Marcel van Loon
– ???
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Vaststelling commissies
• Kas controle commissie
– Gezocht 2 leden
• Lustrumcommissie
– Niels Ansinger
– Maartje Hagendijk
– ???
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Vaststelling begroting
en contributie 2014-2015
• Bijzonderheden in de begroting
– Hogere contributie NRB (10%)
– Hogere verzekeringskosten agv hertaxatie
accommodatie
• Voorstel
– Contributie 2014/2015 gelijk houden
– 1e incasso eind september
– 2e incasso eind december
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Kalender 2014-2015
• 14 september 2e XV +1e XV incl BBQ aangeboden door
Businessclub en officiële in gebruik name van de keuken
• 26 september Glorianen in Gouda
• 29 november Bondsdag TBM in Gouda (o.v.b.)
• 3 januari Nieuwjaarsreceptie met Oud vs Jong
• Hemelvaartsdag Go Touch
• 6 juni Lustrum
• Eind juni Gouda Beach op de markt
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Rondvraag
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Back up slides
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Verslag Sponsorcie
•
•
•
•

Bemensing Carmen, HP
Nieuw lid Hans van Groningen
Nieuwe sponsor Rabobank
1e seizoen clubshirt met
– Go-Stores, Base Logistics, Puur, Kempkes
Optiek, Van Beynum en Jedi

• Sponsorproject met Hoogvliet plaatjes
zorgen voor extra inkomsten
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Verslag Feest/Touchcie
• Hemelvaartdag Touch
– Organsatie Daud IJsselstein
– Deelname van 8 teams en gezellige dag

• Glorianen rugby
– Wedstrijd op 25 april met Delft, Hookers, Old
Engineers en Rotterdam

• Senioren
– Seizoensopening bij Spakenburg met BOB
bus
TEAMWORK  •  RESPECT  •  PLEZIER  •  DISCIPLINE  •  SPORTIVITEIT

Bijlage 2
rugbyfootballclub gouda
Beschouwing Voorzitter seizoen 2013 - 2014
Welkom op de ALV van RFC Gouda.
Ook afgelopen seizoen hebben alle teams goed meegedraaid in de competitie. Sommige samen met een
cluster partner waarbij het streven van eigen teams nog steeds hoog op de agenda staat. Tijdens TBM
dagen werd meerdere malen een grote beker mee terug genomen. De Cubs hebben NK 7´s gespeeld in
Amsterdam en ook vele engelse clubs hebben ons dit jaar bezocht en een pittige pot op de mat gelegd
voor onze Mini´s, Cubs en Junioren. Tevens met trots kan ik melden dat Daud en Evert ons land/club
tijdens het EK U18 in Polen hebben vertegenwoordigd. Ons 1e team is kampioen geworden onder leiding
van Erik Hengeveld, Koen en Rob. Aankomend seizoen weer een krachtsmeting in de 2e klasse zuid. Ons
2e team, nu aangevuld met ex-Colts en oud spelers die weer een balletje willen gooien, zullen ook
aankomend seizoen clusteren met HRC 4 in de 4 klasse net als afgelopen seizoen.
Toen we als bestuur 4 jaar geleden aantraden hadden we een aantal duidelijke agendapunten. Verdere
professionalisering, Accommodatie, Veilig Sportklimaat en Sponsoring. Ik ben erg blij en trots dat de
hele vereniging hier zijn schouders onder heeft gezet ! De keuken is bijna op orde en dan rest ons
alleen nog maar de uitbreiding veldcapaciteit. Hierover zijn we nog steeds druk in overleg met
Sport.Gouda om hier snel een voorstel voor te krijgen. De fysiotherapeut en verschillende opleidingen,
om een veilig sportklimaat te kunnen bieden, hebben inmiddels ook een vaste plek gekregen binnen
onze club. Ook “online” is er het e.e.a aangepakt met o.a een nieuwe website als resultaat.
Onze traditionele nieuwjaarsreceptie was druk bezocht met gelukkig weer de wedstrijd Glorie – Babies.
Het GoTouch toernooi was mede dankzij het goede weer nog beter dan vorig seizoen. Ook dit is een
vast onderdeel geworden van ons seizoen.
Zoals elke club, vertrouwt RFC Gouda ook op haar vrijwilligers om de club op alle fronten draaiende te
houden. Als dank hiervoor hebben we de vrijwilligers getrakteerd op een heerlijk avond verzorgd door
onze sponsor MeerGenieten in Moordrecht (Dank Peije!)
De commissies hebben met verve gepresteerd zijn allen druk bezig om de plannen voor de komende
seizoenen af te ronden om de verdere professionalisering en continuïteit te blijven ondersteunen. Dit
seizoen hebben we echter te weinig aandacht gegeven aan het werven van nieuwe leden en wil dit
graag voor aankomend seizoen opnieuw onder de aandacht brengen. De verslagen van de verschillende
commissies zullen hierna in de vergadering volgen.
De mogelijkheid tot opleiding voor zowel scheidsrechters als trainers is door een aantal zeer enthousiast
opgepakt, ook voor aankomend seizoen zullen we dit blijven stimuleren. Een aantal heeft nu het IRB
Oefenmeester 2 diploma op zak en de volgende kandidaten hebben zich al weer gemeld.
Om scheidsrechters zaken voor onze vereniging, en nu ook voor de regio, beter te structureren heeft
Albert van Kersbergen (alias Appo) deze rol op zich genomen en met veel succes uitgerold.
Terugkijkend heeft de inzet van eenieder op de club er voor gezorgd dat we een sportief, sociaal en
financieel gezond seizoen hebben gedraaid. Dank hiervoor en ik kijk uit naar weer zo´n mooi seizoen !
Met sportieve groet,
Patrick van den Bovenkamp
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CREËREN EN WAARBORGEN VAN EEN VEILIG SPORTKLIMAAT
(Verslag t.b.v. ALV RFC Gouda 10 sept 2014)

TERUGBLIK 2013 – 2014
Na een intensief 2012 – 2013 is het stiller geweest in 2013 – 2014. Overwegingen met betrekking tot
uitvoerbaarheid, duurzaamheid en “overdraagbaarheid” van een uitgebreid beleidsplan hebben tot enige
“analysis paralysis” geleid. Het valt wel te merken dat er een cultuur binnen de club heerst waar sociale
controle en de sfeer in het algemeen, zeer positieve bijdragen leveren aan een veilig sportklimaat. De vraag
blijft of en hoe een beleidsplan zou kunnen bijdragen aan het verbeteren en waarborgen van wat al lijkt een
veilig sportklimaat te zijn.
Niet te min zijn er wel stappen gezet op een aantal vlakken, o.a.:
•

Coach the Coach
RFC Gouda zal een Coach the Coach programma starten. Exacte plannen moeten nog hard gemaakt
worden. Echter, een lid van de club zal een opleiding volgen om een coach van de coaches/trainers
te zijn op het vlak van Sportief coachen.

•

Sociale Media Plan
Barend Onneweer is bezig om sociale media richtlijnen neer te zetten met de bedoeling om
betrokkenheid van leden te versterken en de zichtbaarheid van RFC Gouda te vergroten. Deze
richtlijnen zullen nadruk leggen op het vasthouden aan kernwaardes en het beschermen van onze
leden, vooral onze jeugd.

•

Ouder Informatie Avond
Er is een presentatie aan ouders gegeven die ging onder andere over ons kern waardes, wat ouders
van de club mogen verwachten en vooral wat de club van ouders/leden mag vewachten.

PLANNEN VOOR 2014 – 2015
•

Sociale Media Plan implimentatie

•

Coach the Coach training en implementatie

•

NRB oefenmeester opleidingen.

•

Ontwikkelen van een “fit for purpose” Veilig Sportklimaat Plan;
o met focus op bescherming van onze jeugd,
o die niet over ingewikkeld is, vooral met betrekking tot:
! Uitvoerbaarheid
! Duurzaamheid en overdraagbaarheid; en
o die de cultuur van RFC Gouda in acht neemt

Onderwerpen die overwogen zullen worden houden o.a. in:
o Verklaring omtrent gedrag voor alle trainers
o Aanstellen van een vertrouwenspersoon
o Updaten van ons regelement anno 2014
o Suggesties…………………
•

Onderzoek naar (de wenselijkheid van) een opvolger voor het Sportief Coachen traject.

•

Ouder Info Avond
Dit zal doorgezet en uitgebreid worden met onderwerpen die betrekking hebben op de fysieke
veiligheid van jeugd spelers, zoals de beschikbaarheid van een fysio.

Een vrijwilliger zal gezocht worden om hiermee te helpen, wellicht met een evt. overdracht op het oog.

Brian Denley
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Seizoen 2013-2014

In het seizoen 2013-2014, speelde het eerste senioren-team 3e Klasse (Zuidwest). Doel was om in
deze zware klasse ‘bovenin mee te draaien’ en vooral om ‘het spelplezier te verhogen’, na de
enigszins onfortuine en teleurstellende degradatie het seizoen ervoor. Met 15 overwinningen en
slechts 3 nederlagen werd, wellicht een beetje onverwacht en bij vlagen met hangen en wurgen, RFC
Gouda I kampioen in deze klasse. Promotie naar 2e Klasse werd zodoende afgedwongen. Mede door
de goede resultaten was het (spel-) plezier ook hoog, zodat geconcludeerd mag worden dat beide
doelstellingen gehaald zijn.
Het wederom opgerichte tweede team combineerde met HRC 4. Aan Goudse zijde waren er geen
concrete doelen anders dan zo vaak mogelijk spelen tegen tegenstanders van vegelijkbaar niveau.
Ondanks latente scepsis aan het begin van de samenwerking, is de combi bijzonder goed bevallen.
Met 9 overwinningen, 1 gelijk en 8 verliespartijen was een plek in de middenmoot daarom conform
plan.
De Colts (in combi met DIOK) hadden het in de eerste helft van het seizoen bijzonder moeilijk in de
Cup Poule. Het merendeel van de tegenstanders bleek een aanzienlijk maatje te groot waardoor er
helaas niet eenmaal gewonnen werd . In de tweede helft, in de Plate Poule waren de wedstrijden
aantrekkelijker. Daar was, met 2 overwinnigen in 6 wedstrijden, wel sprake van vergelijkbaar niveau
en zodoende werd een plaats in de middenmoot veroverd.
De Junioren & Cubs deden in hun respectievelijke Plate Poules goed mee. In beide seizoenshelften
behaalde beide teams een verdienstelijke plaats in de middenmoot. Hier en daar werden opmerkelijk
resultaten geboekt (bijvoorbeeld de overwinning van de Cubs op Alkmaar) hetgeen aangeeft dat er
wel degelijk potentie is. Helaas bleek ook dat (vooral bij de Juniroen) niet alle tegenstanders in staat
bleken een wekelijks volwaardig team op de been te brengen. Gelukkig is dat de laatste jaren voor de
Goudse teams geen issue meer, een luxe die niet vanzelfsprekend mag worden en aandacht blijft
vragen.
De TBM jeugd had een volle agenda en speelde nagenoeg wekelijks een wedstrijd/toernooi in de
regio. Noemenswaardig is dat ondanks dat er geen formele resulttaten worden bijgehouden. De
Goudse jeugd zich tot de grotere, betere en constantere van de regio mogen rekenen. Zeker als het
gaat om de sfeer op en rond de velden. Een prima basis voor de oudere jeugdteams.
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Verslag GTBM Seizoen 2013-2014
De GTBM hebben dit jaar weer een geslaagd seizoen achter de rug. Vaak ondersteund door veel en
enthousiaste ouders langs de kant. Zowel tijdens de wedstrijden als tijdens trainingen, waarbij
opvallend was dat veel ouders graag een handje meehelpen als dat nodig is. Zelfs de meest
ongeoefende ouder kan heel goed als tackle-back functioneren! Ook opvallend hoe weinig moeite het
kostte om de technische staf voor de PBTM gevuld te krijgen. En een bijzondere gebeurtenis dit jaar:
op 14 september 2013 introduceerde nu ook RFC trainingen voor de allerjongsten: de Pampers – later
omgedoopt tot Guppen.
Deze allerjongsten lieten zich onder leiding van Amy en Bram, van hun beste en meest enthousiaste
kant zien en hadden zo zien erg veel plezier in de trainingen. Een aantal Guppen is zelfs mee
geweest naar de Guppendag van HRC. Een paar Guppen zullen volgend jaar bij de Turven te
bewonderen zijn.
De Turven begonnen het seizoen met een kleine groep, maar de groei zat er goed in. Aan het eind
van het seizoen werd er zelfs een paar keer met 2 teams gespeeld. Onder leiding van coach Nick en
zijn assistenten Barend, Alun en Martin en dankzij de leuke trainingen van Roel en Pete, werd een
mooie 3eplaats gehaald op het sterk bezette Eemland toernooi.
De Benjamins blijft voorlopig het enige team waarin maar liefst 3 dames meespelen. En hoe! De
immer gedreven coach Gert-Jaap en trainer Nathalie zagen dit team maar liefst 2 eerste prijzen
binnenslepen: Het REL toernooi en het Flipje toernooi. Dit laatste toernooi zelfs ongeslagen!
De mini’s werden dit jaar geplaagd door veel blessures. Desondanks zag de staf (Renier, Anne, Brian,
HP) dit jaar het team 3e worden bij het REL toernooi en de districtskampioenschappen en 1e bij het
Plate toernooi van het NK Mini’s (na het echte NK op een haar na gemist te hebben). Als teamactiviteit werd er een keer gezellig gebowld.
En uiteraard was er ook dit jaar weer een bijzonder gezellige TBM trip (naar Limburg met een uitstapje
naar België) en deden de Turven, Benjamins en Mini’s als echt einde van het seizoen mee aan de
altijd gezellige Beach Gouda.
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Barcie verslag ALV 10 september 2014
Terugblik afgelopen seizoen
Afgelopen seizoen zijn er weinig veranderingen geweest.
Volgend seizoen zijn er wel een aantal veranderingen m.b.t. de keuken.
Wat is je opgevallen? Of andere opmerkingen
Dit jaar zijn er bijna geen feestjes geweest. (daar hebben wij hulp bij nodig)
Wat kunnen leden verwachten voor aankomend seizoen?
Komend seizoen kunnen we beginnen in een nieuwe keuken.
Vooral aan het begin zal het wennen zijn maar het zal zeker een verbetering zijn.
Volgend seizoen proberen we de BBQs nog meer te gebruiken het geeft altijd een
gezellige sfeer.
Er zullen ook een aantal aanvullingen zijn op het assortiment. (vis, bapao en pizza
aanvullingen?)
Hulp nodig van leden? Vraag om hulp!
Help een keer mee achter de bar, alle hulp is welkom.
Organiseer een feestje op de club!
Groet, Thijs, Amy
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BOUWCOMMISSIE verslag seizoen 2013-2014
2 klusdagen georganiseerd dit seizoen, te weten zaterdag 9 november 2013 en 26 juli 2014. Opkomst was
prima/genoeg. Ook aankomend zal er hier en daar weer op beroep op vrijwilligers gedaan worden.
Evaluatie doelstellingen 2013-2014 zoals vorig seizoen geformuleerd in het geel
•

•

•
•
•
•
•

Een andere keuken (meer professionele) staat nog steeds op het verlanglijstje. Keuken er uit gesloopt,
nieuwe tegels van onder tot boven, doorgang naar het hok er naast gerealiseerd en nieuwe plafond
geplaatst. Nu wachten op de keuken in week 37 hopelijk. Zaterdag 13 september een klusdag om het
allemaal af te maken.
De spullen die nu in het hok staan naast de keuken moeten naar de container en fust etc zo veel als mogelijk
in het hok wat leeg komt. Er moet dan een deur komen vd keuken naar de andere kant. Alarm moet ook
aangepast worden. Gerealiseerd alleen het alarm moet nog aangepast worden.
Multimedia zal verbeterd moeten worden zie eerder punt. Draadloze microfoons aangeschaft. Er moet nog
wel een andere pc (laptop) komen.
Mooie grote vuurkorf is in de maak en komt er geweldig uit te zien. Gerealiseerd en al volop gebruik van
gemaakt
Verlichting buiten bij de container tbv krachthonk. Wordt dit seizoen nog gedaan, hopelijk de 13e.
Schoonmaak middelen en gereedschapsruimte/hoek maken. Wordt dit seizoen nog gedaan, hopelijk de 13e.
Vaatwasser installeren, deur van de gang naar clubhuis plaatsen en oude plafondplaten vervangen door
nieuwe. Vaatwasser is geïnstalleerd, deur van gang naar clubhuis komt te vervallen (niet praktisch) en
plafonddelen komen dit seizoen nog aan de beurt, hopelijk ook de 13e.

Nog meer gerealiseerd :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vides opgeruimd
Kist gemaakt voor grote partytent
Reclameborden schoongemaakt
Overhangend groen verwijderd
Container geverfd
Container van licht voorzien en stopcontacten
Houthok gebouwd
Sleutelkast vervangen en overzichtelijk gemaakt
Rolluiken laten repareren en nieuwe geplaatst tussen gang en clubhuis
Klapdeur van keuken naar bar gemaakt
Nieuwe vrieskist geïnstalleerd welke aangeboden is door de BusinessClub

Doelstelling seizoen 2014-2015 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Huidige computer vervangen door een laptop.
Fusthok verven
Nieuwe keuken installeren incl. afzuigkap, vaatwasser, gasfornuis, oven etc.
Verbeterd alarmsysteem
Afdaksysteem voor terras en/of ruimte rondom container
Verlichting buiten bij de container
Schoonmaak middelen en gereedschapsruimte/hoek maken
Buitenmuren verven of verwijderen van graffitis

Met vriendelijke groet
De bouwcommissie (Jeroen en Michiel)
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Jaarverslag Technische Commissie seizoen 2013 - 2014
TC leden
De samenstelling van de Technische Commissie was gedurende het seizoen 2013-2014 als volgt:
Wiebe de Haan
Coördinator TC en jeugdtrainers
Jeroen van der Steen
Vertegenwoordiger Senioren en Veteranen
Marcello Melpignano
Vertegenwoordiger Cubs, Junioren, Colts
Renier Delport
Vertegenwoordiger Guppen, Turven, Benjamins en Mini’s
Niels Ansinger (v.a. 3- 2-2014)
Vertegenwoordiger bestuur (wedstrijdsecretaris)
Patrick van den Bovenkamp (tot 3-2-14) Vertegenwoordiger bestuur (voorzitter)
Bezetting trainersstaf
Veel tijd is besteed aan het werven van trainer(s) voor de Senioren voor het seizoen 2014-2015. Uiteindelijk
heeft Erik Hengeveld zich bereid verklaard om de functie van Seniorentrainer te continueren, daarbij
geassisteerd door Marcello Melpignano en gasttrainers.
Door het vroegtijdig inventariseren van de wensen en mogelijkheden, was de bezetting van de gehele
(jeugd)trainersstaf voor het seizoen 2014-2015 eind juni rond.
Veteranen
Patrick van den Bovenkamp is gestart met trainingen voor een groep vaders van jeugdspelers en oud-spelers.
Tezamen met RC Delft, Thor, The Hookers en RRC is een wedstrijdprogramma opgezet. Dit is een groot succes
geworden en wordt gecontinueerd in het seizoen 2014-2015.
Cursussen
In september 2013 is de cursus Rugby Oefenmeester 2 gehouden in Gouda. Hieraan hebben 11 trainers van
RFC Gouda deelgenomen. Koen Maaijen, Patrick en Michiel van den Bovenkamp hebben deze cursus
inmiddels afgerond met een diploma.
In maart 2014 heeft onze fysio-therapeut Robert Spruit de Basiscursus EHBO verzorgd voor trainers,
scheidsrechters en teammanagers.
Leveren adviezen
De TC heeft adviezen geleverd over:
het opstellingsbeleid voor de Senioren in het seizoen 2014-2015;
aanpassingen aan de spelregels voor de Jeugd;
het wedstrijdwezen jeugd 2014-2015 (amendement ingediend);
dispensaties.
Technische staf
De Technische staf van trainer-/coaches bestond uit:
Guppen
Amy Mirck en Bram Schults
Turven
Roel Hogervorst, Nick Barker en Pete Bevan
Benjamins Nathalie van Velzen – Haug, Koen Maaijen en Michiel van den Bovenkamp
Mini’s
Conditie BM
Cubs
Junioren
Colts
Loop Colts
Senioren
Veteranen

Anne van Laar, Renier Delport en Brian Denley
Rob Doornekamp en Nathalie van Velzen-Haug
Marco Overvliet, Marcel Versluis en Auke Idzerda
Job Schults
Joop IJsselstein
Cosmo van Berkel
Erik Hengeveld, ondersteund door Job Volker, Mark Tetteroo, Koen Maaijen en Rob Revet
Patrick en Michiel van den Bovenkamp
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Verslag kascontrolecommissie
Op maandag 1 september 2014 heeft de kascontrole over het boekjaar
2013/2014 van de RFC Gouda plaatsgevonden.
De kascontrolecommissie bestaande uit Barend Onneweer en Marcel Matse wil de
volgende bevindingen met u delen:
-

De penningmeester is er in geslaagd om de meeste contributies te
innen, helaas blijft er altijd wel een enkeling in gebreke. Hier wordt wel
hard  aan  gewerkt.  Wellicht  dat  de  automatische  incasso’s hierbij gaan
helpen.

-

Uit de stijgende sponsorinkomsten blijkt dat de shirtsponsoring een
lucratieve inkomstenbron is. Advies is wel, om deze inkomstenbron
goed te bewaken en op tijd in te grijpen als er grote sponsoren af
dreigen te haken.

-

De baromzet en marge heeft ons positief verrast, mooie prestatie van
de barcommissie.

-

Zoals altijd, is wel weer gebleken dat de kasadministratie de zwakke
schakel is. Over het algemeen ziet deze er verzorgt uit, maar de
verkoop van voornamelijk de bitjes is nauwelijks bijgehouden.
Voorstellen om dit te vereenvoudigen zijn altijd welkom.

-

Het vierogenprincipe bij het opmaken van de kas is zoveel mogelijk
toegepast. Hoewel de kascontrolecommissie begrijpt dat een 100%
score niet haalbaar is, vraagt het alle leden hier wel naar te blijven
streven.

-

De administratie ziet er verzorgt en goed georganiseerd uit.

-

Er is gebleken dat de penningmeester de diverse kosten goed onder
controle  heeft  en  dat  er  weinig  onvoorziene  “tegenvallers”  zijn  geweest.

-

Alle, in de jaarrekening voorkomende, posten zijn goed te herleiden

-

De eindstanden van de bankrekeningen zijn vergeleken met de
jaarrekening, deze kwamen overeen.

-

Er zijn een aantal steekproeven genomen uit de achterliggende stukken
en hier zijn geen onvolkomenheden aangetroffen.

-

De kascontrolecommissie heeft de penningmeester aanbevelingen
gedaan met betrekking tot het onderbrengen van enkele kosten.

De kascommissie complimenteert de penningmeester met de professionele wijze
waarop de administratie is gevoerd en feliciteert het bestuur met het behaalde
resultaat.
De kascommissie adviseert de ledenvergadering het bestuur decharge te
verlenen over de administratie van 2013/2014.

