Verslag jaarvergadering v.v. Armada 20 oktober 2017
1. Opening vergadering.
De vergadering wordt geopend door de voorzitter, Caspar Vossen. Alle bestuursleden zijn
aanwezig. Er wordt een minuut stilte gehouden voor de overleden leden.
2. Notulen vorige vergadering.
De notulen van de vorige ledenvergadering worden vastgesteld zonder opmerkingen.
3. Jaarverslag 2016/2017.
Het jaarverslag 2016/2017 opgemaakt door Nina Daniëlse (zie bijlage), wordt door haar
voorgelezen.
4. Financiële jaarverslag 2016/2017.
Het financiële jaarverslag 2016/ 2017 opgemaakt door Roel Schonbrodt, wordt door hem
gepresenteerd.
5. Kascontrole.
Door omstandigheden heeft de kascontrole door de kascontrolecommissie (Harrie Bruisten
en Luc Kirkels) nog niet plaats kunnen vinden. Deze wordt echter op korte termijn uitgevoerd
en er wordt afgesproken dat het oordeel van de commissie zo spoedig mogelijk op de
website gepubliceerd zal worden. Formele afhandeling en het dechargeren van het bestuur
zal vervolgens plaatsvinden tijdens de eerstvolgende ledenvergadering.
6. Verkiezing kascontrole commissie.
Harrie Bruisten is ook nog voor het komende seizoen gekozen in de kascontrolecommissie.
Vincent Vossen wordt gekozen als nieuw lid, en Tom Kitzen als reservelid.
7. Begroting 2017/2018.
De door het bestuur voorgestelde begroting voor het seizoen 2017 / 2018 wordt door de
vergadering vastgesteld.
8. Vaststellen contributie 2017/2018.
Het bestuur stelt voor om de contributie voor de senioren gelijk te houden, en de contributie
voor de jeugd n.a.v. overleg met Obbicht en een uitgevoerde benchmark t.o.v. omringende
verenigingen te verhogen naar 75 Euro. Dit voorstel wordt door de vergadering
geaccepteerd.
9. Bestuursverkiezing;
Vincent Savelkoul is aftredend en herkozen. Nina Daniëlse en Niels Kirkels zijn verkiesbaar,
na de functie van secretaris respectievelijk wedstrijdsecretaris het afgelopen jaar ad interim
te hebben ingevuld. Alle drie de (kandidaat) bestuursleden worden door de vergadering per
acclamatie herkozen danwel gekozen.
Voorts doet de voorzitter 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.
10. Stand van zaken m.b.t. middengebied en samenwerking met R.K.V.V. Obbicht.
Het bestuur deelt mede dat de meest significante ontwikkeling m.b.t het middengebied het
afgelopen jaar het beschikbaar stellen is van een voorbereidingskrediet van 500.000 Euro

door de gemeenteraad. Wat betreft de samenwerking met RKVV Obbicht heeft het bestuur
uit diverse geledingen van de vereniging geluiden opgevangen dat het verstandig zou zijn om
de samenwerking versneld te intensiveren. Vanuit de selectie is de wens uitgesproken om
met ingang van het volgend seizoen naast de jeugd ook met alle seniorenelftallen samen te
spelen. Het bestuur geeft aan dat hierover op korte termijn overleg gevoerd gaat worden
met RKVV Obbicht. Het bestuur krijgt van de vergadering het mandaat om de mogelijkheden
tot een vergaande samenwerking te onderzoeken en eventueel te realiseren.
11. Rondvraag:
Sandy Simons stipt de reanimatie / AED cursus die Petra Schuffelen aangeboden heeft aan
meerdere verenigingen, en die op de vorige ledenvergadering reeds besproken is nogmaals
aan. Tot op heden heeft de cursus nog niet plaatsgevonden en Sandy biedt aan dit samen
met Petra Schuffelen op te pakken: geïnteresseerden kunnen zich bij Sandy melden.
Paul Meekels vraagt of de teamactiviteiten ook op de website vermeld kunnen worden. Het
bestuur antwoordt dat dit op korte termijn geregeld zal worden.
Ron Hunnekens vraagt of gezien de maatschappelijke discussies van de laatste tijd, Armada
een standpunt heeft m.b.t. het wel of niet moeten overleggen van een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) voor haar jeugdleiders / vrijwilligers. Het bestuur antwoordt er op dit moment
nog geen standpunt is ingenomen en dat de gehele VOG discussie integraal en in
samenspraak met RKVV Obbicht zal worden bekeken.
12. Sluiting van de vergadering.
De voorzitter dankt alle leden voor hun inbreng en aanwezigheid en sluit de vergadering.

