
Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering VV Glimmen d.d. 22 juni 2018. 

 

Aanwezig: Algemeen Bestuur: Gerrit Marsman (voorzitter), Jan Damkat (secretaris) Jan Deen 
(penningmeester), Harry Sissingh (seniorencommissie) en Reint Nienhuis (materialencommissie) . 
Verder waren er slechts 3 leden aanwezig: Klaas Hartman, Ina Sissingh en Ale Hendriks 
Afwezig met kennisgeving: Bertus Mulder, Henk Wildeboer, Jaap Boonstra, Petra van der Heide, 
Sietse de Haan, Bennie Dartel en Harm van de Molen. 
 

1 Opening. 

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen van harte welkom. 

 

2 Notulen van de BALV van 19 januari 2018 
Geen opmerkingen!  
 
 

3 Mededelingen/ingekomen stukken. 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
Mededelingen:  
- Willem Hönebecke is overleden en heeft een schenking aan de club gedaan. De club 

heeft zijn vrouw bedankt middels een mooi aandenken. Verder is er gediscussieerd over 
iconen in de club en hoe hiermee om te gaan. 

- Kunstgraskorrels zullen uiterlijk 2020 vervangen worden door synthetische korrels. (Dit 
was nog onder gemeente Haren!) 

- We hebben samenwerking gezocht met VV Actief om alsnog een Damesteam te krijgen. 
Dit is helaas niet gelukt, omdat er op de valreep nog een paar meiden van ons afvielen. 

- We gaan bijna alle jeugdteams opgeven voor de zaalcompetitie. Voor de teams die geen 
zaalcompetitie spelen, zullen o.a. de TJC en/of leiders oefenwedstrijden organiseren.  

- Er zijn dit seizoen 4 senioren elftallen en verder op de vrijdagavond 35+ 7-tal. Vrouwen 
30+ hebben we helaas uit de competitie moeten halen, omdat er toch niet genoeg animo 
bleek te zijn. 

 
 

4 Financiële begroting seizoen 2018-2019 
Jan Deen heeft de financiële begroting toegelicht. Het voorstel is om het te verwachten saldo 
van €7000,- te reserveren voor energiebesparende maatregelen o.a. voor de aanschaf van 
Ledverlichting voor het kunstgrasveld en de aanschaf van zonnecollectoren. 
Er is een offerte binnen. Jan geeft een toelichting op deze offerte. Gezien de nieuwe 
herindeling van de gemeente Haren en de gemeente Groningen is alles op losse schroeven 
komen te staan. Een aantal zaken zijn op dit moment nog niet bekend. We houden jullie op de 
hoogte. 
Er is verder geopperd om een totaalenergieplan te maken en eventueel op die manier 
subsidie te kunnen krijgen. Het project ‘Glimmen van het gas af’ is in dit verband genoemd.  
Ale vraagt of er nog onderhoud wordt gepleegd voordat er geprivatiseerd wordt. Hij denkt dan 
in het bijzonder aan het dak. 
Klaas: Kunnen de nieuwe bewoners bezwaar aantekenen voor de nieuwe Led-installatie op 
het kunstgrasveld? Het is goed om zowel de procedurele kant en de inhoudelijke argumenten 
voor nieuwe verlichting in de gaten te houden. Deze info wordt bij de gemeente uitgezocht. 
Nog een algemene vraag: Hoe zitten wij met de personeelskosten in vergelijking met andere 
verenigingen.  
Jan Deen krijgt namens iedereen een compliment voor dit degelijke en overzichtelijk financiële 
verslag.  
 

5 Vaststelling contributie seizoen 2018/2019 
Jan Deen heeft de soort ‘leden’ in kaart gebracht en opnieuw ingedeeld: 
Naast de senioren, jeugd, mini pupillen en donateurs zijn er vanaf nu: 



Trainend leden, Trainend leden Plus, Verenigingsleden, Verenigingsleden Plus en 
Verenigingsleden Kader met de daarbij behorende contributie. De Plus heeft betrekking op de 
afdracht aan de KNVB. 
Verder heeft Jan de hoogte van de contributies bij de omringende voetbalclubs geanalyseerd. 
De conclusie is dat de contributie bij onze vereniging een van de laagste is.  
De vergadering is akkoord gegaan met de contributieverhoging. 
 

6 Info: “Vrienden van de VV Glimmen”. 
- Mini ‘pana’ veldje gerealiseerd 
- Scorebord op het kunstgrasveld 
- Uitbreiding bij de overkapping 
- Geld dat overblijft wordt gebruikt voor energiebesparende maatregelen. 

De commissie van de vrienden wil in elk geval Ale, Henk en Fernand bedanken voor hun inzet 
bij de aanleg van het pana veldje.  

 
7 Rondvraag. 

-  Ina Sissingh wijst nog een keer op het Markefonds. Dit fonds zoekt verbinding tussen 
bewoners en verenigingen. Verder geeft Ina aan dat er meer aan PR gedaan kan 
worden. Ina doet een aantal suggesties om bv. op de woensdagmiddag 
sportactiviteiten te organiseren waarin bewegen en plezier centraal staan. Om nog 
meer de verbinding met het dorp te krijgen en te behouden. Je zou op die wo-mi 
Clinique ‘s kunnen laten geven. Kortom ideeën genoeg, alleen iemand moet het 
initiatief nemen!  

- Ale:de nieuwe clubvlag is al een half jaar geleden aangevraagd, omdat de oude nodig 
aan vervanging toe is. Antwoord: hij is besteld en zal een dezer dagen arriveren. 7 juli 
als sluiting van het seizoen is wel erg laat! 

- De algemene opmerking is geplaatst dat er zo weinig leden de algemene 
vergaderingen bezoeken. Hoe kunnen we meer mensen krijgen? Suggesties die 
gegeven zijn: mail alle leden, de data ver van te oren bekend maken middels een 
jaaragenda. Ook activiteiten in dit overzicht meenemen. Een nieuwsbrief maken met 
daarin data etc. 

- De voorzitter meldt dat de nieuwe hoofdsponsor is: Kolker, de Jong en Daleman. 
 
8  Sluiting 

      De voorzitter sluit om 20.45 de vergadering. 
 

 

  


