Ledenvergadering Supportersvereniging 2014
Maandag 17 november hield de Supportersvereniging haar jaarlijkse algemene
ledenvergadering. Voorafgaand aan deze vergadering kwam het bestuur van de Supp.ver.
samen om e.e.a. te bespreken. Aan de orde kwamen o.a. het financiële gebeuren, de
begroting, sponsoring en er werd gebrainstormd over een eventueel te houden avond voor
de leden en de sponsoren van de Supp.ver. Om acht uur begon de algemene
ledenvergadering. De opkomst was zoals gewoonlijk niet om over naar huis te schrijven.
Slechts 8 leden waren aanwezig en er hadden zich 6 leden afgemeld...
De voorzitter opende de vergadering met iedereen welkom te heten. Hierna las secretaris
Adri Broekhuizen het jaarverslag 2013/2014 voor. Ook stond hij stil bij het overlijden van
drie leden, t.w. dhr. T. Luppe, dhr. A. Blom en dhr. H. Heinen.
Het aantal leden neemt langzaam toe, momenteel 157 leden. Verder kwamen aan de orde
de activiteiten zoals verkoop programmaboekje met verloting, rad van fortuin,
doelpuntenactie (wordt minder) en de Grote Clubactie (loopt terug). De Supp.ver. gaf
bijdragen aan het Sinterklaasfeest voor de pupillen en verschillende bijdragen aan
toernooien en winteractiviteiten voor de jeugd.
De Nieuwsbrief kwam 4x uit en de reacties hierop waren over het algemeen positief.
Hierna kwam het financiële verslag en de begroting voor 2014/2015 aan de orde. Er was
een vraag van B. Bargboer over een grote uitgave t.b.v. de FC, antwoord: dit bedrag werd
beschikbaar gesteld voor nieuwe kozijnen. Verder waren en geen vragen over dit
onderwerp.
Het financiële jaarverslag werd door de kascommissie bestaande uit F. Strijker en K.
Nijmijer goedgekeurd. Aftredend penningmester, Jan Kuik, werd door de voorzitter in de
bloemen gezet en er werd hem een diner bon overhandigd voor 15 jaar trouwe dienst. Jan,
bedankt. De voorgestelde kandidaat voor het penningmeesterschap, Olaf Dolstra, werd met
algemene stemmen gekozen tot de nieuwe penningmeester.
Tijdens de rondvraag kwam aan de orde of het mogelijk is om het programmaboekje met
de verloting en entree in één te doen. Dit wordt onderzocht. Jeugd meer inschakelen bij
activiteiten, jeugdleiders actief leden laten werven. Een vraag over het Rad van Fortuin van
J. Blokzijl, is het mogelijk om andere prijzen te kopen. Jan Fledderus kwam met een voorstel
om iets te doen met de Vrienden van FC Meppel, en of dit dan onder het voetbalbestuur of
de Supp.ver zou moeten vallen. Wordt over nagedacht.
Hierna sloot de voorzitter om 21.00 uur de vergadering, waarna we met z'n allen nog
gezellig bij elkaar hebben gezeten met een drankje.
Alle aanwezigen bedankt voor jullie komst en jullie inbreng.

