Verslag extra ledenvergadering v.v. Armada 30 April 2018
1. Opening vergadering.
De vergadering wordt geopend door de voorzitter, Caspar Vossen, die alle aanwezigen
welkom heet.
Op de agenda staan slechts drie punten:
•
•

het formeel afhandelen van het verslag van de kascontrolecommissie over het
seizoen 2016-2017 (openstaand punt van de ledenvergadering van 20 Oktober 2017)
Terugkoppelen van de ontwikkelingen omtrent de ontwikkelingen aangaande de
samenwerking met Obbicht

2. Verslag kascontrole commissie aangaande het seizoen 2016-2017
De voorzitter deelt mede aan de aanwezigen dat de commissie (in de persoon van Harrie
Bruisten en Luc Kirkels) heeft teruggekoppeld dat de kascontrole over het seizoen 20162017 alsnog naar tevredenheid is uitgevoerd. Hiermee is het bestuur gedechargeerd
aangaande het seizoen 2016-2017.
3. Terugkoppeling samenwerking met R.K.V.V. Obbicht.
Middels een PowerPoint presentatie (zie bijlage 1) geeft de voorzitter aan alle aanwezigen
een inzicht in de activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden m.b.t. het
realiseren van een samenwerking van alle senioren elftallen met ingang van het seizoen
2018-2019. Ook wordt het uiteindelijke voorstel zoals dit door de commissie samenwerking is
gedaan naar zowel het bestuur van Obbicht als Armada gepresenteerd, alsmede het
uiteindelijke standpunt van Armada en RKVV Obbicht hieromtrent: Het bestuur van Armada
wil het voorstel uitvoeren met ingang van het komende seizoen, het bestuur van Obbicht wil
echter nog een seizoen wachten omdat er volgens haar nog niet voldoend aandacht is
geschonken aan bepaalde onderwerpen en zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid.
Obbicht wil wel graag samenwerken met de derde elftallen, maar dit is gezien de bezitting
van dit elftal voor Armada geen optie. Uiteindelijk presenteert het bestuur ook de
verschillende mogelijkheden die er zijn m.b.t. de elftalbezetting voor het komende seizoen,
nu de samenwerking nog niet doorgaat.
Na de presentatie ontstaat er een levendige discussie met de leden, waaruit de algemene
boodschap eensluidend is: ondanks de teleurstelling over de keuze van het bestuur van
Obbicht die momenteel heerst, mag dit niet het voornemen om spoedig met elkaar samen te
voetballen ondermijnen, noch continuïteit van de succesvolle jeugdsamenwerking die al
jaren loopt in de weg staan. Het bestuur is het hiermee eens en zegt toe om zo spoedig
mogelijk de dialoog met Obbicht te heropenen, om zo de samenwerking/ fusie met ingang
van seizoen 2019-2020 te realiseren. Voorts geven de aanwezige leden aan dat het de
voorkeur heeft om met drie heren en een dameselftal te spelen, maar dat bovenal alles in
het werk gesteld moet worden om volgend jaar een eerste elftal op de been te brengen dat
in de standaardklasse uitkomt. Het bestuur geeft aan hier alles aan te gaan doen en dat,
gezien de toezeggingen van verschillende spelers, dit ook realistisch wordt geacht.
Voorts doet de voorzitter opnieuw een dringende oproep aan alle leden om het bestuur te
komen versterken danwel een andere vrijwilligerstaak op zijn of haar schouders te nemen,
teneinde onze vereniging draaiende te houden. Zeker gezien het aankomende
samenwerwerkingstraject is eenieders hulp zeer welkom.
4. Sluiting vergadering
De voorzitter dankt alle leden voor hun inbreng en aanwezigheid en sluit de vergadering.

Bijlage 1

