Notulen van de Algemene Vergadering van CVVO op maandag 21 maart 2022 in de kantine
van CVVO.
1.
Opening.
Om 20:00 uur opent de voorzitter, Roelof de Wolde, de vergadering en heet 34 leden, inclusief het
bestuur, welkom.
2.
Ingekomen stukken en mededelingen.
De voorzitter deelt mee dat er bericht van verhindering is ontvangen van Richtje Visser,
secretaris Nerus Goinga, bestuurslid Joost van Grol, Ale Boersma, Erik van de Berg, en Richard van
der Zwaag.
3.
Notulen algemene vergadering van 22 juni 2021.
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld met dank aan de secretaris.
4.
Jaarverslag secretaris 2020 / 2021.
Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld met dank aan de secretaris.
5.
Verslag penningmeester
De penningmeester, Lieuwe Bergstra, geeft een toelichting op de jaarrekening 2020 – 2021, de
begroting 2021 – 2022 en de Balans per 30 juni 2021. Er zijn geen op – of aanmerkingen.

7.
Verkiezing leden van de kascommissie
De voorzitter bedankt de aftredende commissieleden Henk Jakobs en Richard van der Zwaag.
Voor hen in de plaats benoemt de ledenvergadering Wim Brugman voor een periode van twee jaar
en Matthijs Kuipers voor een periode van één jaar.
8.
Vaststelling van de contributies
De voorzitter deelt mee dat er geen wijzigingen zijn.
9.
Jubileum CVVO – 75 jaar bestaan
Mark van Dijk geeft aan dat er inmiddels 400 loten zijn verkocht. Doel is 4000 loten zodat we nog we
flink aan de bak moeten en alle families en netwerken moeten inschakelen.
Er worden geldprijzen beschikbaar gesteld voor de beste verkoopresultaten in de categorieën
seniorenteams, groot- en kleinveld jeugdteams. De verlotingopbrengst gaat voor 20 % naar KIKA en
80 % naar de club. Bedoeling is met de opbrengsten te investeren in o.a. LED verlichting en
zonnepanelen, zodat de energielasten worden gedrukt.

Algemene Vergadering 21 maart 2022

6.
Verslag kascommissie
De kascommissie bestaande uit Henk Jakobs en Richard van der Zwaag, heeft de boekhouding
gecontroleerd. Henk Jakobs deelt mee dat de kascommissie van oordeel is, dat de overlegde stukken
een goed beeld geven van de geldstromen en boekingen afgelopen seizoen. Tenslotte geeft hij nog
enige verbeterpunten. Al met al is hij tevreden en adviseert hij de
Algemene vergadering het bestuur decharge te verlenen. Daartoe wordt besloten.
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Henk Stoeten deelt mee dat het jubileumfeest zal worden gehouden op vrijdagavond 10 juni 2022 en
zaterdag 11 juni 2022. Voor alle leden en genodigden is er die dagen het nodige vertier.
Voor het opbouwen en andere klussen worden mensen gevraagd.
11.
Stand van zaken
- Sortparkbeheer
Henk Stoeten deelt mee dat het wegdek bij de fietsenstalling in slechte staat verkeerd. Dit is bekend
bij de gemeente. Opruiming van het teerhoudende asfalt is een kostbare aangelegenheid.
Twee masten op het A- en D-veld moeten worden gerepareerd. Ook moet er een betere plek komen
voor het omgewaaide scorebord, dat nu aan de muur van het kleedgebouw hangt.
Getracht wordt het energieverbruik te drukken door te investeren in o.a. LED verlichting en
zonnepanelen. Een subsidieaanvraag uit het Iepen Mienskips Fûns is niet gehonoreerd.
Het aantal juniorendoelen is nu op peil en Hoeke Atsma heeft de doelnetten weer op orde.
Trainers die het complex als laatste verlaten zijn vaak slordig in het afsluiten van verlichting en het
op slot zette van de deuren.
- Sponsorcommissie
Wim van Grunderbeek deelt mee dat er een intentieverklaring is getekend met de hoofdsponsor.
Ondanks de corona zijn de sponsoren trouw gebleven aan de vereniging.
De shirtreclame loopt goed en de Club van 100 is stabiel. Voor de Grote Club Actie en de Poiesz
Jeugdsponsoractie worden nog vrijwilligers gezocht.
- Technische Zaken
Floor Tuinstra deelt mee dat Ton Haarman nieuwe hoofdtrainer wordt. Er worden een viertal spelers
aan de selectie toegevoegd. Voor de B-selectie wordt een trainer gezocht. De indelingen staan weer
voor deur, waarbij selectiewedstrijden zullen worden gehouden.
De Jeugd JO19-1 is uit de competitie gehaald, mede vanwege het ontbreken van bereidwilligheid tot
uitwisseling met andere teams, een spijtige algemene tendens.

De verenigingen zijn daarop in overleg getreden met de gemeente, de KNVB en onderling, zoals
tussen CVVO en vv Lemmer. Omdat schaalvergroting financieel en sportief voordeel kon bieden,
heeft een Fusie Begeleidings Commissie met 2 leden van CVVO en 2 leden van vv Lemmer (FBC)
samen met onafhankelijk adviseur Erik Baars een SWOT-analyse gemaakt, zowel voor de
verenigingen afzonderlijk als gezamenlijk. Na deze oriëntatie en verkenningsfase bleek dat er
voldoende draagvlak was voor verder onderzoek door commissies, waarvoor ieder lid zich voor kan
opgeven.
In de onderzoeksfase zullen de commissies fusievoorstellen gaan doen aan de FBC. De komst van een
hele vereniging naar Sportpark De Rien zal de nodige aanpassingen van de accommodatie tot gevolg
hebben, die de FBC tussentijds zal bespreken met de gemeente, die als eigenaar van beide
sportparken een belangrijk partij is. Tenslotte zal de FBC de fusievoorstellen terugkoppelen met de
beide besturen, die het resultaat vervolgens zullen gaan presenteren aan de leden.
In de besluitvormingsfase zal de definitieve besluitvorming gaan plaatsvinden in de afzonderlijke
ALV’s (Algemene Ledenvergaderingen) volgens planning eind 2022, begin 2023.
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10.
Toekomst voetbal in Lemmer / Onderzoek samengaan CVVO en vv Lemmer
De voorzitter geeft aan dat dit agendapunt puur informatief is.
De gemeente wil € 160.000,-- bezuinigen op de buitensportaccommodaties door o.a. het
concentreren van sportcomplexen. Daarnaast wil men de gebruikstarieven van de sportvelden
verdubbelen, gefaseerd in 5 jaar, ieder jaar 20 %.
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Indien de beide ALV’s dan akkoord gaat, is er begin seizoen 2023 / 2024 één nieuwe club met een
nieuwe naam en een nieuw tenue op Sportpark De Rien met prestatief voetbal op de zaterdag en
recreatief voetbal op zaterdag en zondag. Een nieuw sportpark elders in Lemmer kan een optie zijn.
De stemming onder de aanwezige leden is gematigd positief. Men is bereid met de fusie in te
stemmen, maar dat is sterk afhankelijk van de mate waarin de gemeente financiële ondersteuning
kan bieden.
12.
Rondvraag
Prijzen kantine
Harry Jakobs informeert naar de reden dat de prijzen in de kantine plotseling zijn verhoogd.
De voorzitter antwoordt dat gekeken wordt naar de inkoopprijs en vervolgens de verkoopprijs wordt
bepaald.
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13.
Sluiting
De voorzitter sluit om 21:35 uur de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid
en inbreng.
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