.

CLUBBRIEF | mei 2016
secretariaat@terleede.nl

Woord vooraf.
Ter Leede kent twee Algemene Leden vergaderingen per jaar, één in december, waar vooral aan de hand van
de financiële cijfers wordt teruggeblikt op het vorig seizoen en eentje eind mei waar de begroting en dus de
plannen voor het komend seizoen aan de orde komen.
De verantwoording voor het gevoerde beleid over het vorig seizoen is natuurlijk belangrijk, maar evenzeer
en misschien nog belangrijker is het te vernemen of alle plannen voor het komend seizoen en de financiële
gevolgen daarvan stroken met de ideeën van onze leden.
Om die reden roepen wij al onze leden dan ook nadrukkelijk op om 27 mei op onze ALV aanwezig te zijn.
Dan de inhoud van deze Clubbrief.
- Allereerst de voorjaarseditie van onze ALV. U bent daarvoor als gemeld van harte uitgenodigd. De agenda
vind u op het volgende blad. Komt allen en praat mee over het beleid en uiteraard de begroting van Ter
Leede.
- De penningmeester rekent er op dat uw contributiebetaling tijdig wordt bijgeschreven. Lees de
“spelregels” !!
- Ook zijn er weer enkele items opgenomen die verband houden met het einde van het huidige
voetbalseizoen. De overschrijvingsregeling van de KNVB is dit jaar drastisch gewijzigd (versimpeld), maar er
blijven regels. Houd je daaraan en voorkom problemen.
- Op zaterdag, 4 juni organiseren we onze traditionele SLOTDAG (kijk voor het programma op de website).
- Bij voldoende belangstelling willen we starten met een 7 tegen 7 competitie voor de wat oudere senioren.
Meer informatie vind je in deze clubbrief.
Tot ziens bij de ALV op vrijdag 27 mei!
Bestuur vv Ter Leede

Uitnodiging voor alle leden en donateurs van de v.v. Ter Leede voor het bijwonen van
de Algemene Leden Vergadering die gehouden zal worden op vrijdag 27 mei 2016 om
20:00 uur in de kantine. De koffie staat klaar vanaf 19:45 uur.
Algemene spelregels rondom een ledenvergadering.
De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden en donateurs, echter alleen de leden hebben stemrecht. Leden
zijn die personen die ook lid zijn van de KNVB en die contributie betalen. Voor vragen hierover kan men terecht bij
Rob Nelemans (06 – 2266 8345). Leden van achttien jaar en ouder hebben elk drie stemmen, alle overige leden
hebben elk één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan, stemmen over personen gaat schriftelijk.

Agenda
1. Opening.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Presentatie begroting 2016-2017 vv Ter Leede door de penningmeester.
4. Vaststelling contributie seizoen 2016-2017.
5. Presentatie diverse geledingen:
•

Projecten: status update.

•

Jeugdzaken

•

Accommodatie: Status kleedkamers

•

Update Stichting Topvoetbal Ter Leede

•

Instemming realisatie nieuwe Business Club

6. Bestuursverkiezing.
Bestuurskandidaten:
Rob Nelemans (2e secretaris/2e penningmeester) is volgens rooster aftredend en
herkiesbaar.
Door het aftreden van Nathalie Hoogenboom is de functie van secretaris vacant. Het
bestuur oriënteert zich op permanente invulling van deze functie. Tot een uiteindelijke
invulling van deze functie neemt de 2e secretaris waar.
Kandidaatstelling:
Namen van kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Duidelijk
dient te blijken dat de kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden. De brief dient voorzien te zijn
van tenminste drie handtekeningen van leden van onze vereniging en dient uiterlijk 20 mei 2015 ingediend
te zijn bij het secretariaat.

7. Rondvraag.
8. Afsluiting.
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Contributie.
Ondanks allerlei maatregelen, zoals de invoering van automatische incasso en de mogelijkheid om mutaties
via de Ter Leede website door te geven, zijn er het hele seizoen door toch nog problemen mbt de inning en
de betaling van de contributie.
Daarom hieronder nog even de regels op het gebied van het lidmaatschap en de contributiebetaling:
-

Je lidmaatschap moet worden opgezegd voor 1 juli. Doe je dat niet, dan blijf je lid voor het volgende
seizoen (2016-2017) en ben je dus voor dat gehele verenigingsjaar contributie verschuldigd. Opzeggen
kan uitsluitend schriftelijk bij de secretaris of via de ledenadministratie voor 1 juli. Ga hiervoor naar
onze website www.terleede.nl  en kies voor Vereniging en vervolgens Lidmaatschap.

-

Leden die op eigen initiatief de contributie aan Ter Leede willen overmaken: dat kan natuurlijk. De
nieuwe contributiebedragen publiceren we begin juni op de website en de betalingen moeten voor 15
augustus 2016 binnen zijn.

-

Degenen die niet op eigen initiatief voor 15 augustus de contributie hebben overgemaakt en geen
incassomachtiging hebben afgegeven ontvangen na 15 augustus een verzoek tot betaling, waarbij het
contributiebedrag is verhoogd met € 5,- voor extra gemaakte administratiekosten. Zorg dat de
ledenadministratie het juiste e-mail- of huisadres heeft! Informeer bij twijfel even bij de
ledenadministratie, ( ledenadministratie@terleede.nl ) .

-

Eind augustus wordt de eerste incasso-run gedraaid, waarbij 50% van de verschuldigde contributie
wordt geïncasseerd. Geef voor die tijd eventuele wijzigingen van je bankrekeningnummer door!

-

Een week later wordt een extra incasso-run gedraaid voor de herkansing.

-

In de 2e helft van september versturen we eventuele aanmaningen.

-

Eind november wordt de 2e incasso-run gedraaid voor deel 2 van de contributie.

We hanteren dit jaar de regel dat alle betalingen, inclusief de 1e incassorun op donderdag, 15 oktober binnen
moeten zijn. Zo niet, dan worden de spelerspassen ingenomen en kan er niet meer worden gevoetbald totdat
de contributie wel is betaald. Werkt a.u.b. mee, want het innen van achterstallige betalingen kost ons
vreselijk veel extra tijd en geld, iets dat we liever aan nuttiger zaken besteden.
Dank voor de medewerking!
Contactpersonen: Nanne Batenburg of Rob Nelemans

Bijdrage gemeente Teylingen in de contributie.
Via de Sport- en cultuurregeling van de gemeente Teylingen is het voor leden en/of hun kinderen mogelijk
om een korting op de contributie te krijgen. Je moet dan wel aan bepaalde inkomenscriteria voldoen. Ga voor
meer informatie naar de Ter Leede website (keuze Vereniging en vervolgens Lidmaatschap).
Verzoeken om contributiekorting via de gemeente moeten voor aanvang van het nieuwe seizoen (1 juli
2016) bij ons binnen zijn.
Belangrijk!
Degenen die het afgelopen seizoen gebruik hebben gemaakt van de gemeentelijke contributie
kortingsregeling moeten voor seizoen 2016-2017 opnieuw een aanvraag indienen!
Contactpersonen: Nanne Batenburg of Rob Nelemans
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Einde seizoen.
Bij het eind van het seizoen hebben we te maken met de zogenaamde spelerscarrousel: leden die bij andere
verenigingen willen gaan spelen en omgekeerd. Er is dan sprake van een zogenaamde overschrijving,
waarvoor de procedure dit jaar nogal drastisch is gewijzigd. Wanneer je naar een andere vereniging gaat,
meldt je je daar aan als lid. Ter Leede ontvangt hiervan bericht. Heb je aan je financiële verplichtingen
(contributiebetaling) voldaan en eventuele kleding ingeleverd, dan fiatteert Ter Leede de overschrijving en
word je per 30 juni overgeschreven. Kom je van een andere vereniging naar Ter Leede dan is aanmelden
voldoende. Zorg er wel voor dat je geen achterstand in contributiebetaling hebt.
Het opvragen en inleveren van spelerspassen behoort hiermee eveneens tot het verleden.
De uiterste datum waarop de KNVB nog overschrijvingsverzoeken in behandeling neemt is 15 juni, maar
vanwege de vaak veel tijd vergende administratieve afhandeling en om geen risico’s te lopen moeten
aanmeldingen in de eerste week van juni bij ons binnen zijn. De afhandeling vindt plaats door het
secretariaat i.s.m. de ledenadministratie.
Contactpersoon: Rob Nelemans.

Vrijwilligers.
Een voetbalvereniging als Ter Leede “draait” op vrijwilligers, waarvan er gedurende het seizoen een kleine
300(!) aan de slag zijn. Trainers, barpersoneel, begeleiders, scheidsrechters, accommodatiemedewerkers en
vele anderen zorgen ervoor dat gedurende het seizoen alles (vrijwel) vlekkeloos verloopt. Toch is het ieder
jaar weer een grotere opgaaf om alle posten tijdig bezet te krijgen.
Wil jij ook je bijdrage leveren?
Stuur dan een mailtje, al dan niet met eventuele interesses, naar vrijwilligerscommissie@terleede.nl en er
wordt snel contact met je opgenomen.
Contactpersonen: Ronald van de Geer en Michiel Zwetsloot

7 tegen 7.
Zou je nog best af en toe een potje willen voetballen, maar niet meer een hele competitie? Wordt een hele
wedstrijd op een groot veld je te veel, maar mis je zaterdag de lol van een potje voetbal en de kleedkamer
humor?
Dan is 7 tegen 7 voor jou wellicht de oplossing!!
Bij Ter Leede willen we voor de senioren starten met 7 tegen 7 voetbal. We zijn op zoek naar spelers die op
zaterdag middag een potje willen voetballen, op een half veld, bijvoorbeeld 2x 20 minuten.
Ben je geïnteresseerd, meld je aan! Als we genoeg spelers (15-20 man) hebben, gaan we gewoon starten! Hoe
meer spelers we hebben, hoe meer we kunnen organiseren, af en toe, iedere week, een toernooi of deelname
aan een voorjaars- of najaarscompetitie……..We zien wel wat er mogelijk is!!
Aanmelden bij Peter Bergman, peterbergman@terleede.nl

Rabobank Clubkas Campagne
Ter Leede neemt deel aan de Rabobank Clubkas Campagne 2016 van Rabobank Bollenstreek. Met deze
deelname willen we proberen zoveel mogelijk geld in kas te krijgen voor de jeugd van Ter Leede. Het
daadwerkelijke doel zal nog nader worden bepaald. In oktober zal de stemperiode plaatsvinden.
Wel is het nu al belangrijk om vóór begin juli 2016 in actie te komen als u een stem uit wilt brengen!
Wie mogen er namelijk stemmen? Alleen leden van Rabobank Bollenstreek. Als u klant bent, bent u niet
automatisch lid. Bent u nog geen lid, maar wel klant van de bank? Dan kan u tot begin juli 2016 lid worden en
meestemmen tijdens de campagne. Het lidmaatschap aanvragen kan via de website

www.rabobank.nl/bollenstreek , onder het kopje ‘Leden‘.
Het is kosteloos en verplicht u tot niets, wel ontvangt u leuke en handige tips op allerlei gebied.

Deze CLUBBRIEF gaat naar al onze leden en donateurs.
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