Verslag bestuursvergadering 19 december 2018.
Aanwezig: L. Cuelenaere, P. Brakman, M. Corthals, R. Buzeijn, P.de Vrieze, C. Boeije, J. Gydé, B vd
Wijnckel.
1. Opening.
Peter opent de vergadering.
2. Verslag bestuursvergadering 28-11-2018.
Geen opmerkingen.
3.
-

Actielijst.
Gesprek met trainer heeft plaatsgevonden. Wordt vervolgd.
Eilandregeling: Laurens heeft dit verder afgewerkt.
Aanwezigheidslijst bestuurskamer 2019 is vastgesteld en verstrekt.

4. Ingekomen stukken.
Actie Jumbo. Wordt opgepakt door de jeugdcommissie via Bart vd Wijnckel. Donderdag 10
januari 2019 bijeenkomst in restaurant Eigenwijs te Oostburg om 19.00 voor de
verenigingen die willen meedoen aan deze actie.
Verzoek KNVB inzake Herman H. Is nieuw lid en moet de spelregeltoets doen. Bart regelt
via Robbie G. Daarna introduceren bij het 2e.
5. Mededelingen.
Geen.
6. Samenwerking Sluis.
Akkoord met voorstel jeugdcommissie inzake doorstroming jeugd naar senioren: wanneer
een jeugdspeler doorstroomt naar het 1 e elftal dan blijft deze jeugdspeler het 1 e jaar bij de
eigen vereniging ( dus jeugdspeler Sluis blijft bij Sluis en jeugdspeler AVC blijft bij AVC ).
Wil de jeugdspeler van Sluis toch naar AVC en vice versa dan wordt deze speler niet
opgenomen in de selectie aldaar. Verklaring is opgesteld. Mario zal dit verder afhandelen
met bestuur Sluis. Vz AVC heeft verklaring reeds ondertekend.
7. Pr-zaken.
AVC plaatst ( op verzoek van de KMAF ) advertentie in een jubileumboekje van hen.
8. Jeugdzaken.
Eind januari 2019 overleg met Sluis over de samenwerking volgend seizoen.
Jeugdkamp weekend 14/15 juni.
9. Financiën.
Laurens geeft overzicht. Met name contributie-achterstand heeft de aandacht.
10. Sponsorcommissie.
Mario geeft overzicht. Geen bijzonderheden.
11. Evenementen.
Zie actielijst.
12. Vrijwilligersbeleid.
Geen bijzonderheden.
13. Technische commissie.
Gesprekken met trainer en spelers selectie hebben plaatsgevonden. Wordt vervolgd.
14. Te bestellen materialen
Pupillendoeltjes.
2 sproeiers aangeschaft via Albert Paridaen. Kost de vereniging geen cent.
15. Onderhoudszaken.
Tribunewerkzaamheden: Nog niets bekend over het verloop.

-

Schrobputjes kleedkamers 1 en 2 moeten vervangen worden.
Lichtschakelaar 2e veld moet worden verplaatst naar nieuwe omheining. Gemeente?
Slot hek 2e veld. Piet Brakman gaat ander slot steken zodat ieder met zijn sleutel het hek
kan openen.

16. Rondvraag
Peter de Vrieze: hoe zit het nu met de tv in de kantine?: Er is inmiddels overleg geweest
met Ronald Quataert: Deze heeft contact gehad met Delta, met Thomas Verstraete en
ondertussen ook met Milo.
- Peter de Vrieze: er is gebrek aan een extra koelkast, aldus een aantal vrijwilligers op
zondagmiddag. Cees B geeft aan dat dit 1 x per seizoen kan voorkomen. Voor de rest is er
genoeg koelcapaciteit, aldus Cees.
- Peter de Vrieze: voorstel doedag 12 januari 2019: Marleen inlichten zodat ze dit op de site
kan zetten.
- Peter de Vrieze: graag oude borden weghalen.
- Peter de Vrieze: terrasomheining: Mario zorgt ervoor.
- Piet Brakman: vraagt naar de situatie achter de garage hoofdveld. Voorzitter geeft aan dat
dit in het wintersnoeiprogramma zit.
- Jeffrey Gydé: heeft vraag omtrent vertrek op de kaai. Bart neemt dit mee.
- Jeffrey Gydé: oversteek voetbalveld/schapenwei: onveilig/geen verlichting. Mario gaat dit
uitzoeken.
- Mario: hoe zit het met het pinnen? Wordt vervolgd.

-

Volgende vergadering woensdag 30 januari 2019 om 19.30u.

