VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 NOVEMBER 2017
Om 20.15 wordt de vergadering geopend door voorzitter Paul van Wijnen.
Mededelingen; de volgende personen hebben zich afgemeld voor deze vergadering, Eddy van den Berg, Roland
Pey, Monique Schellekens, Ryan Peters, Claudia Olieslagers en Frank Goos.
Er wordt een minuut stilte gevraagd om het overlijden van Mieleke Verhoeven, hij was jaren een trouwe
supporter en tevens oudste lid van Gloria UC.
Het was een roerig seizoen. Er werd een crisismanager aangesteld in de persoon van Arnold Timmer.
Er is een betalingsovereenkomst gesloten met de Firma J.A. van Gisbergen waarvoor onze hartelijke dank voor
de medewerking. Het ballenhok werd flink opgeknapt met financiële medewerking van sponsoren en de
belactie van de vriendenloterij. Diverse maatregelen werden er genomen om de club weer op de rails te
krijgen.

Er was regelmatig contact met de gemeente, er waren briefwisselingen over een locatie voor de
hockeyvereniging. Ook de achterstand van de korte schulden kwam aan bod, hiervoor is reeds
gereageerd door de vereniging. De verzekeringen van de gebouwen worden aangepast op
herbouwwaarden.
Arnold Timmer geeft een toelichting met betrekking tot de hockeyvereniging, de verenigingen
hebben met elkaar gesproken maar konden niet overeenkomen.
Ook is er gesproken over een omni-vereniging , welke nog niet zo gemakkelijk te realiseren is , ook de
gemeente is nog lang niet zover. Hierna wordt er een stemming gehouden i.v.m. een hockeyveld en
een multifunctioneel veld. In beide gevallen werd er tegen gestemd.
De notulen van de vorige A.L.V en de B.A.L.V worden doorgenomen. Hier wordt de opmerking
gemaakt waarom de vraagstelling over de vrijwilligersvergoeding niet is opgenomen. De notulen
worden goedgekeurd en vastgelegd.
Het financiële gedeelte wordt toegelicht door onze nieuwe penningmeester, Frank van Rossum.
Frank stelt zich eerst voor aan de vergadering, en legt op een duidelijke manier uit hoe de financiële
situatie van de vereniging er uitziet, verder komt hij met een nieuwe begroting voor het volgende
boekjaar welke door de vergadering wordt goedgekeurd.
Na een korte uiteenzetting aangaande de uitgevoerde kascontrole wordt aan de penningmeester
decharge verleend.
De leden opbouw bij de jeugd nam iets af bij de jongens was dit 11,8 % en bij de meisjes was dit
8,4%. Daar tegenover nam het aantal leden bij de senioren lichtjes toe.
Arnold Timmer stopt per 1 januari 2018 als crisismanager en neemt de taak van jeugdvoorzitter weer
over van interim Christ Goos. Christ wordt bedankt voor zijn inzet tijdens de waarneming.
Ook wordt er een uitgebreide voorstelling gedaan over een nieuwe website van Gloria UC. Dit zal
zoveel mogelijk gebeuren via Sportlink. Ook hier stemt de vergadering volmondig mee in.
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Dan volgen de bestuursverkiezingen. Frank van Rossum wordt aangenomen als penningmeester door
acclamatie. Voorzitter Paul van Wijnen geeft aan dat hij na acht jaar stopt als voorzitter en dat het
tijd wordt voor iemand anders, deze post wordt voorlopig waargenomen door Paul, Arnold en Jozef.
Tevens diende zich maar liefst vijf kandidaten aan om in het bestuur plaats te nemen, Jan van de Kaa,
Michel van den Broek, Rick van Empel, Dick Nooyens en Job Laurijssen, zij werden allen verkozen bij
acclamatie.
Tot slot was er nog de rondvraag;
Jan van de Klundert; Kan er gevoetbald worden in Ulicoten als het in Baarle wordt afgelast? Ja, dat
kan zeker, omdat de kwaliteit van de velden in Ulicoten veel beter is dan die in Baarle-Nassau.
David Verhoeven; Waarom wordt er niet meer gebruik gemaakt van de accommodatie in Ulicoten?
Dat gaan we zeker doen, het probleem is dat wij onvoldoende vrijwilligers hebben om een dubbele
bezetting te realiseren. Daarom zal een systeem moeten worden uitgerold waarbij om de twee
weken de veldbezetting rouleert.
Gijs Steehouwer; waarom is er geen verslag van de selectie en de toekomstplanning? Soms doen we
dingen anders. De vraag die zich binnen het bestuur voordeed was de toegevoegde waarde van het
terugkijken op het seizoen. Deze reflectie wordt door de trainer samen met het team gedaan, lezen
worden geleerd en verbeteringen voor het volgende seizoen worden doorgevoerd.

Nadat deze vragen waren beantwoord, sloot interim-voorzitter Paul van Wijnen de vergadering om
22.30 af.
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