Ledenvergadering KV De Lauwers

Woensdag 8 november 2017 in ‘t Meertenust in Warfstermolen
Aanwezig: Roel, Jan Theunis, Janke, Johannes, Willy, Freerkje, Tjerkje, Froukje, Dineke, Els, Ben en
Korien.
Afmeldingen van: Rudi, Jan sr., Elske, Hendrik, Rieks, Wilma, Audrey, Douwe Jan en Agnes.
1. Opening
Roel opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
• De doelstelling van vorig jaar is dit jaar gehaald. Er is een jongen lid bij de jeugd.
• Janke Santema komt ons versterken in het bestuur.
• Alianne Boerema traint de E’s.
3. Verslag notulen vorige vergadering 3-11-2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen van de vorige keer. Na de ledenvergadering is nog
een poging gedaan om een mid-week team op de been te krijgen. Dit is helaas niet gelukt.
4. Jaarverslag 2016-2017
Korien leest het verslag voor van seizoen 2016-2017. Ben stelt voor subsidie aan te vragen bij het SNS
fonds om de kosten voor de Koningsspelen te dekken.
5. Jaarverslag jeugdcommissie
Willy leest het verslag van de jeugdcommissie voor. De jeugdcommissie bestaat uit Willy van der
Heide, Aukje Haagsma en Audrey Feddema. Er zijn leuke activiteiten voor de jeugd georganiseerd dit
jaar. Na het lezen van het verslag biedt Freerkje haar aan om zitting te nemen in de Jeugdcommissie.
6. Financieel verslag
Jan Theunis laat ons het financieel verslag zien. We hebben het even over de opbrengsten van het
oudpapier. Ook vertelt Jan Theunis dat de oudpapier lopers verzekerd zijn via de
vrijwilligersverzekering van de gemeente.
7. Verslag kascommissie (Freerkje Kooistra en Willy van der Heide)
De kascommissie heeft het financieel verslag goedgekeurd.
8. Benoeming kascommissie 2016-2017
Freerkje Kooistra en Willy van der Heide doen volgend jaar de controle weer samen.
9. Teamsamenstelling
De C’s zijn: Liedeke, Anna, Jenna, Fransisca, Laura, Ilze, Suzanne, Anya, Lone en Melisse.
De E’s zijn: Mirthe, Alyssa, Annelies, Carlinda, Silke, Marit, Charlotte, Emma, Melanie, Demi,
Femke, Siegrit en Jelmer.
Het zoeken van scheidsrechters kan nog een probleem worden maar hier zoekt het bestuur naar een
oplossing.
De C’s hebben een nieuwe sponsor. Wensink heeft het hele team in het nieuw gestoken. In december
zal een nieuwe teamfoto gemaakt worden.
10. Rondvraag
Het bestuur vertelt dat we bij de verbouwing van kleedkamers A en B nieuwe kleedkamervloer betaald
hebben. Hier bedankt het voetbalbestuur ons voor.
Tjerkje stelt voor om toch eens om ons heen te kijken naar andere verenigingen voor een
samenwerking voor de jeugd.
11. Sluiting:

Roel eindigt de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

