
  

Notulen   88e   jaarvergadering   (maandag   18   november   2019)   
  
  
  

Opening   
Voorzitter   Theo   Busch   opent   de   vergadering.   VOGIDO   heeft   het   Manifest   getekend   samen   
met   de   Enschedese   verenigingfen.   Daarnaast   is   er   een   kennisgroep   bezig   geweest   met   het   
opstellen   van   een   Profiel   en   DNA   van   VOGIDO.   Deze   ligt   ter   inzage   op   de   tafels   en   staat   
uiteraard   ook   op   onze   website.   Verder   geeft   de   voorzitter   aan   dat   we   gestart   zijn   met   de   
VOGIDO   Voetbalacademie.   De   eerste   berichten   zijn   positief   en   het   bestuur   vertrouwt   erop   
dat   dit   een   positief   vervolg   krijgt   en   dat   we   de   goede   weg   zijn   ingeslagen.   Verder   is   er   
gestart   met   de   verbouwing   van   het   clubhuis.   Als   eerste   de   overkapping.   Het   bestuur   geeft   
aan   dat   we   Kristian   Kuipers   als   clubheld   hebben   aangemeld   om   voor   VOGIDO   de   nodige   
stemmen   binnen   te   slepen.   Vervolg   gaat   Theo   over   tot   een   minuut   stilte   voor   iedereen   die   
ons   is   ontvallen   het   afgelopen   jaar.   
  

Jaarverslagen   
Jaarverslag   Vereniging   (Ramon   Nijhuis,   secretaris)   
Vergadering   is   akkoord   
  

Jaarverslag   Ledenadministratie   (Hugo   Smit)   
Vergadering   is   akkoord   
  

Vraag   van   Henk   Johannink   of   het   bekend   is   waarom   men   afhaakt.     
Wijkt   niet   af   van   landelijke   trend.   
Vraag   van   Leo   Wegdam   of   de   Dames   Trimgroep   gestopt.   
Theo   bevestigd   dit.   
  

Jaarverslag   wedstrijdsecretaris   (Jan   Wiersma)   
Vergadering   is   akkoord   
  

Jan   Wiersma   geeft   aan   dat   hij   wil   stoppen   en   dat   we   op   zoek   zijn   naar   een   vervanger.   
  

Financieel   verslag   
Financieel   verslag   wordt   op   hoofdlijnen   besproken.   Afgelopen   donderdag   heeft   het   ter   
inzage   gelegen   in   de   bestuurskamer.   Enkele   leden   hebben   van   dit   recht   gebruik   gemaakt   en   
inzage   gekregen   en   hun   vragen   zijn   beantwoord.   
  

Henk   Johannink   geeft   aan   dat   de   Vlottende   activa   naar   0   zijn   gegaan.   
Theo   geeft   aan   dat   we   bezig   zijn   om   de   balansen   van   de   vereniging   en   de   kantine   gaan   
samenvoegen.   Dit   moet   het   volgende   boekjaar   zijn   beslag   krijgen.   
  
  

Kascontrole   
Namens   de   kascontrolecommissie   neemt   Herman   Puper   het   woord   en   stelt   hij   de   
vergadering   voor   om   het   bestuur   decharge   te   verlenen.   De   vergadering   neemt   het   voorstel   
over   en   verleent   het   bestuur   decharge   voor   het   gevoerde   financiële   beleid.   
  



  

Bestuursverkiezing   
Willem   Husken,   Ramon   Nijhuis,   Marco   Bik   en   Rob   Schuiling   worden   
herkozen   
PAUZE   

  
Presentatie   verbouwing   clubgebouw   
Martijn   Nijhuis   geeft   een   presentatie   van   de   plannen   en   de   realisatie.   Het   bestuur   vraagt   de   
vergadering   toestemming   voor   de   plannen   en   daarmee   gepaard   gaande   investering.   
  

Begroting   verbouwing   €   150.000,00   
Naar   beneden   brengen   met   eigen   werkzaamheid.   Zoveel   mogelijk   uit   eigen   middelen   en   
eventueel   voor   een   klein   deel   aanvullen   met   een   obligatielening   onder   de   leden.   Het   bestuur   
geeft   dit   verantwoord   te   vinden   aangezien   VOGIDO   verder   schuldenvrij   is   en   beschikt   over   
reserves   om   dit   verantwoord   te   doen.   
  

Beleidsvoornemens   
- Afronding   verbouwing   
- Verder   inzetten   op   het   ontmoedigen   van   roken   bij   VOGIDO.   Vanuit   de   vergadering   de   

suggestie   om   nadrukkelijker   bekend   te   maken   dat   zaterdag   rookrvij   is.   
- Verder   willen   we   in   overleg   met   de   gemeente   het   middenstuk   (tussen   hoofdveld   en   

veld   2)   voorzien   van   traptredes.   
- Afsluiting   van   het   complex   voor   fietsen   en   bromfietsen.   
- Aanleggen   van   een   doorgang   van   materiaal   (met   name   doelen)   bij   Veld   1   en   2   

  
Verkiezing   Kascommissie:   
Matijs   Lambeek   stopt   en   wordt   bedankt   voor   bewezen   diensten.   Henk   Bolhaar   wordt   
toegevoegd   als   derde   lid.   Herman   Puper   gaat   door   voor   het   tweede   jaar   en   Bart   Kats   voor   
zijn   derde   jaar.   
  

Rondvraag:   
Henk   Johannink  
Henk   vraagt   wat   we   gaan   doen   met   de   koffie.   Of   er   nog   een   koffiemachine   komt.     
Theo   Busch   geeft   aan   dat   er   binnenkort   een   demo   is   gepland   
  

Henk   vraagt   of   we   het   zaterdagvoetbal   volgen.   De   switch   van   zondag   naar   zaterdag   maken   
diverse   zondagverenigingen.     
Theo   geeft   aan   dat   we   op   dit   moment   geen   capaciteit   hebben   op   zaterdag.   We   volgen   de   
ontwikkelingen   met   belangstelling   
  

Ramon   Nijhuis   
Ramon   geeft   een   toelichting   op   het   DNA   van   VOGIDO   en   roept   iedereen   op   om   alle   
incidenten   te   melden.   Op   die   manier   kunnen   we   actie   nemen   en   het   probleem   proberen   aan   
te   pakken.   
  

Theo   Busch   
Theo   geeft   nog   even   aan   dat   de   oudejaarswedstrijd   naar   de   donderdag   voor   Kerst   zal   
worden   verplaatst.   Vanuit   de   vergadering   komt   de   opmerking   dat   op   donderdag   ook   veel   
scholen   hun   kerstviering   houden.   



  

  
Henk   Bolhaar   
Henk   spreekt   zijn   waardering   uit   voor   de   vrijwilligers   en   het   bestuur.   


