Bijzondere Algemene Ledenvergadering
Kantine Gloria-UC
15 mei 2017, 20.00 uur
Aanwezig: 143 leden en enkele sponsoren
Afgemeld: Jurgen Schaelaekens, Jeroen Vermetten, Suzanne v.d. Broek, Ruud v.d. Corput, Dick
Nooyens, Frans Tuytelaars (Boschovensweg)
1. Om 201.15 opent de voorzitter de vergadering en is positief verrast door de grote opkomst.
Hij vertelt dat Gloria-UC in verschillende opzichten in zwaar weer zit. Hij deelt verder mee
dat er een kort gesprek was met de burgemeester afgelopen zondag en dat het bestuur
een gesprek heeft op dinsdag 16 mei met de wethouder van sport en twee
beleidsmedewerkers.
Er volgen nog enkele mededelingen van huishoudelijke aard. De jeugdvoorzitter Arnold
Timmer is aangesteld als crisismanager. Hij heeft van het bestuur het mandaat gekregen
om maatregelen te ontwikkelen en te initiëren om Gloria-UC uit het zware weer te loodsen
en in veiliger vaarwater te brengen. Zijn jeugd voorzitterschap zal gedurende deze periode
die nodig is om als crisismanager te acteren worden waargenomen door Christ Goos.
Tijdens de vergadering zullen de leden verzocht worden te stemmen over diverse
voorstellen. Alleen Gloria0UC leden zijn gerechtigd om te stemmen en/of ouders die hun
kind vertegenwoordigen. Eventuele sponsoren die aanwezig zijn hebben geen stemrecht.
De voorzitter geeft het woord aan Arnold Timmer.
2. In de afgelopen weken heeft hij in zijn rol als crisismanager een uitgebreide analyse
gemaakt op de periode van de aanbouw van de accommodatie en het proces van de fusie
met SVU. Aan de hand van een presentatie worden de leden op de hoogte gebracht van de
financiële situatie, de context waarin de aanbouw en de fusie met SVU heeft
plaatsgevonden en waar wij als vereniging nu staan. Het is 5 over 12, de nood is hoog. Er
is op korte termijn geld nodig om de vereniging weg te houden van een surseance van
betaling. Hij stelt verder dat de exploitatiekosten binnen de vereniging drastisch naar
beneden moeten. Om de kosten te drukken zijn er een aantal mogelijkheden bekeken die
aan de leden worden voorgelegd. Deze voorstellen zullen ter stemming worden gebracht.
1. Het uitgeven van ledencertificaten
2. Het versnellen van de contributie facturatie
3. Het verhogen van de contributie
4. Het inregelen van verplichte bar- en keukendiensten
5. Het zelf wassen van voetbalkleding
6. Het ontwikkelen van activiteiten op korte termijn om geld te
genereren
7. Het beëindigen van het abonnement van Foxsport en Canal Digitaal
Ten aanzien van punt 1 wordt door de leden aangegeven dat zij van mening zijn dat
hierover niet hoofdelijk gestemd hoeft te worden. Het is aan het bestuur of zij
ledencertificaten willen gaan uitgeven en het is aan de leden of eenieder ander of zij een
leden certificaat willen aanschaffen. Op punt 6 is niet gestemd omdat dit punt ten eerste op
korte termijn niet te realiseren is en onderwerp zal worden voor de in te stellen Stuurgroep
die vanuit de Spiegel- en Droomsessie is geformeerd. Punt 7 zal eveneens nader worden
onderzocht of er mogelijke alternatieven voorhanden zijn. Punt 3 is nader toegelicht en de
contributieverhoging betekent ook een fasering in de jeugd. Het nieuwe contributiestelsel
ziet er dan als volgt uit:

Jeugd tot en met O13 € 100,00 per jaar en jeugd van O15 tot en met O19 € 120,00 per
jaar. De contributieverhoging is exclusief de loten voor de Nieuwjaar loterij die € 20,00
kosten, men kan dit bedrag zelf terugverdienen door de loten te verkopen. Senioren gaan
naar € 170,00 per jaar.
Met in acht neming van het voorgaande zijn alle voorgestelde maatregelen met een
duidelijke meerderheid van stemmen aangenomen.
Vervolgens werden de leden in gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Deze waren van
diverse aard. Waarom is er niet eerder actie ondernomen? Wat zijn de kosten en
opbrengsten van Ulicoten? Wat moet er nu snel gebeuren of staan we in januari hier weer
met z’n allen? Wie de wethouder van Sport? Is er hulp gevraagd bij de KNVB? Is Gloria-UC
lid van de Vriendenloterij en zo ja, doen wij mee met de belactie van mei? Ook de
vergoeding voor de vrijwilligers kwam ter sprake.
3. Arnold geeft aan dat wij in gesprek blijven met de gemeente zoals dit ook door de
gemeente is toegezegd in de fusiebesprekingen. Laat onverlet dat wij als vereniging een
nader onderzoek zullen doen naar de mogelijkheden om onze exploitatiekosten verder te
reduceren. Als iedereen zijn/haar schouders eronder zet en we dit kunnen realiseren dan
zou het mogelijk moeten zijn om binnen 2 tot 3 jaar weer uit de rode cijfers te komen.
Betekent evenwel dat het niet gemakkelijk gaat worden, omdat de financiële molensteen
van schulden nog dik op onze schouders ligt en in de huidige situatie niet kan worden
afgeworpen. De poging om de schuldenlast te herfinancieren bij de Rabobank is helaas
niet gelukt om voor de Rabobank moverende redenen.
Hij zegt ook toe de leden zoveel als mogelijk op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen en de gesprekken die plaatsvinden met belanghebbende partijen. Tot slot
benadrukt Arnold dat de Stuurgroep in oprichting die voortgekomen is uit de Droomsessie
bestaat uit 9 leden een belangrijke functie vervullen in de realisatie van de maatregelen die
moeten worden genomen. Op 29 mei zal de Stuurgroep weer bij elkaar komen. Arnold
nodigt de leden uit wanneer zij zich hierbij willen aansluiten dit ook echt te doen. We
hebben de schouders heel hard nodig, want er moet veel, echt heel veel werk worden
verzet om alle maatregelen te implementeren en te monitoren.
4. De voorzitter bedankt Arnold voor zijn enorme inzet en het vele werk dat in zo’n korte tijd is
verricht om tot heldere inzichten te komen en sturing te gaan geven aan de beheers- en
verbetermaatregelen. Er volgt, terecht, een enorm applaus voor de heer Timmer. Rest de
voorzitter om het bestuur te danken en nogmaals aan te geven dat zijn termijn als voorzitter
zal eindigen per november aanstaande wanneer de ALV wordt gehouden. Ook de positie
van penningmeester is per die datum vacant. Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden
bij het bestuur.
5. Om 23.00 uur wordt deze Bijzondere Algemene Ledenvergadering gesloten.

