
  

Vergaderstukken   89e   Jaarvergadering   (2019-20)   

Datum:   maandag   12   april   2021   

Aanvang:   20.00   uur   

Voor   wie:   Leden   en   ouders   van   jeugdleden   

  

Agenda:   

-   Opening   

-   Notulen   Ledenvergadering   18   november   2019   

-   Bestuursverkiezing*   

A�redend   en   niet   herkiesbaar   Ramon   Nijhuis   

A�redend   en   herkiesbaar:   

Willem   Husken,   Rob   Schuiling   en   Marco   Bik   

-   Jaarverslagen     

-   Kascontrole   (Bart   Kats,   Henk   Bolhaar,   Herman   Puper,   Reserve   Herman   Kuipers)   

-   Beleidsvoornemen   zo   snel   als   mogelijk   opstarten   van   alle   ac�viteiten   

-   stand   van   zaken   Corona/   verbouw   clubhuis   

-   Benoeming   kascommissie   

-   Rondvraag     

-   Slui�ng   

  

*   Kandidaten   cq   tegenkandidaten   dienen   zich   voor   aanvang   van   de   vergadering   te   melden   bij   

een   van   de   leden   van   het   huidige   bestuur.   

  

  

  

  

  

  

  



  

Jaarverslag   vereniging   2019-2020     

Dit   seizoen   is   er   helaas   een   om   niet   snel   te   vergeten   ….   De   uitbraak   van   het   Coronavirus   was   er   de   
oorzaak   van   dat   er   in   maart   2020   abrupt   een   einde   kwam   aan   het   seizoen.     

Spor�ef :   

Spor�ef   is   er,   met   het   a�reken   van   de   compe��es   in   maart,   plotseling   een   einde   gekomen   aan   de   
goede   inhaalrace   van   ons   eerste   el�al   om   zich   te   handhaven   in   de   tweede   klasse.   Door   de   
maatregelen   van   de   KNVB   blijven   we   ook   in   seizoen   2020/2021   spelen   in   deze   klasse.  

Ook   andere   teams   hebben   hun   compe��e   niet   af   kunnen   sluiten.   Er   zijn   teams   die   daardoor   niet   zijn   
gedegradeerd,   maar   erger   nog   er   zijn   helaas   ook   teams   die   nog   volop   in   de   race   waren   om   kampioen   
te   worden.   Kampioenschappen   en   de   daarbij   behorende   feestjes   zijn   hen   door   Covid   door   de   neus   
geboord.     

Om   toch   nog   wat   te   doen   hee�   de   ac�viteitencommissie   aan   het   einde   van   het   seizoen   een   
voetvolley-toernooi   georganiseerd.   Dit   beviel   iedereen   zo   goed   dat   we   besloten   hebben   er   een   
jaarlijks   terugkerend   evenement   van   te   maken.     

Door   Corona   moesten   helaas   ook   de   toernooien,   waaronder   ons   jaarlijkse   U14   tournament,   
geannuleerd   worden.     

Sponsoring:   

Intrema   interieur   hee�   midden   2019   het   stokje   als   hoofdsponsor   overgenomen   van   Crea�ve   ICT.   Bas   
Janssen:   bedankt   voor   jullie   steun   de   afgelopen   jaren.   Mar�jn   Homrighausen   gefeliciteerd,   samen   
gaan   we   er   iets   moois   van   maken.   

Er   is   ook   hard   gewerkt   om   een   lang   gekoesterde   wens   te   vervullen:   alle   jeugdteams   van   Vogido   in   een   
trainingspak   van   de   club,   niet   alleen   de   selec�eteams.   Boombags,   Intrema   en   Patrick   Sport   hebben   
samen   mogelijk   gemaakt   dat   dit   vanaf   seizoen   2020-21   is   gelukt,   een   mooi   stukje   representa�e   voor   
Vogido   (en   trotse   jeugdleden     

Rabobank,   Vriendenloterij,   Grote   Club   Ac�e   en   alle   andere   sponsoren   bedankt   voor   jullie   bijdrage   
afgelopen   jaar.   

Accommoda�e   

Verbouwing   clubgebouw:   

Mar�jn   Nijhuis   en   Mar�jn   Homrighausen   hebben   de   plannen   voor   een   complete    make-over   van   ons   
clubgebouw   verder   uitgewerkt.   Nadat   het   plaatsen   van   de   overkapping   en   het   realiseren   van   een   
nieuwe   ingang   vanaf   het   terras   met   alle   bouwvrijwilligers   in   februari   was   afgerond,   is   het   team   gelijk   
doorgegaan   met   de   eerste   fase   van   de   re-styling   van   het   clubhuis.   Door   de   pandemie   en   het   sluiten   
van   de   horeca   hebben   we   besloten   samen   met   het   bouwteam   af   te   zien   van   het   in   fase   aanpakken   
van   het   clubhuis.   We   hebben   gekozen   is   voor   een   totaalaanpak   om   zo   de   hele   verbouwing   af   te   
ronden   voor   de   heropening   van   de   horeca.   We   zijn   heel   trots   dat   we   dit   zo   kunnen   doen   en   vooral   op   
al   onze   vrijwilligers   die   er   zoveel   �jd   en   energie   in   hebben   gestoken!   

    



  

Fietsenstalling:  

Met   dank   aan   Sportaal   hebben   we   in   2019   onze   fietsenstalling   met   50   %   zien   toenemen.   Hiermee   is   
een   wekelijks   probleem   van   te   weinig   stalling   opgelost.   

Pannakooi:     

De   Club   van   Honderd   van   Vogido   hee�   met   de   aanleg   van   een    prach�ge   Pannakooi   tussen   de   velden   
1   en   2   een   bijdrage   geleverd   aan   een   completer   complex,   met   name   voor   de   jeugd.   

Groenstrook/ledverlich�ng:   

Met   de   aanleg   van   de   Pannakooi   is   ook   gelijk   het   tussenstuk   tussen   de   velden   1   en   2   aangepakt.   Deze   
strook   is   geëgaliseerd   en   bestraat,   waardoor   er   een   soort   tribune   is   ontstaan   waar   het   voetbal   prima   
te   volgen   is.     

In   samenwerking   met   Sportaal   is   er   op   beide   kunstgrasvelden   ledverlich�ng   aangebracht.   Hiermee   
verduurzamen   we   de   club   en   besparen   we   tegelijker�jd   op   onze   energiekosten.   

Voetbal-TV:   

Seizoen   2019-2020   ging   van   start   met   een   nieuw   tv-concept   op   veld   2,   waarmee   de   wedstrijden   live   
via   internet   gevolgd   konden   worden.   De   apparatuur   is   aangelegd,   maar   door   juridische   problemen   
a.g.v.   onduidelijkheden   in   de   AVG-wetgeving   is   deze   organisa�e   failliet   gegaan.   Daardoor   kunnen   er   
voorlopig   geen   wedstrijden   gevolgd   worden.   We   hopen   met   andere   par�jen   dit   alsnog   te   kunnen   
realiseren,   zodra   er   weer   gevoetbald   mag   worden.   

Huldigingen/Nieuwjaarsrecep�e :   

Theo   Busch   (25   jaar   voorzi�er)     

Tijdens   de   nieuwjaarsrecep�e   wordt   voorzi�er   Theo   Busch   benoemd   tot   erelid   van   VOGIDO   en   ook   
nog   eens   tot   Lid   van   Verdienste   van   de   KNVB.   Van   Henk   Bolhaar   (oud-voorzi�er   en   tegenwoordig   lid   
van   de   KNVB-ledenraad)   kreeg   Theo   de   bijbehorende   versierselen.     

Lid   van   verdienste   KNVB:   Jan   Wiersma   voor   zijn   jarenlange   inzet   voor   onze   club.   

  
Vogido-man   2019:    Mar�jn   Zomerplaag,   o.a.   voor   het   opze�en   van   de   rookvrij-campagne   en   de   
vernieuwde   opzet   van   de   Vogido-toernooien.    

  

Allen   hartelijk   dank   voor   jullie   trouw   aan   Vogido!   

Jubilarissen:  
70   jaar   lid     Gerrit   Everink   
60   Bart   Brands,   Willem   Husken   
50   Jan   Busch,   Erwin   Gertner,   Benno   olde   Agterhuis,   Rudi   Tiehuis,   Laurens   Gertner   
40   Marco   van   der   Woning   
25   Maurice   Wunnink,   Lars   Oosting,   Mattijs   Schurink,   Mark   Spoelstra,   Bart   Bruins   


