
	  
VFBV	  Algemene	  Ledenvergadering	  20	  november	  2013	  
	  
Voorzitter:	  Frank	  van	  Deursen	  
Penningmeester:	  vacant	  
Secretaris:	  Raymond	  Meyer	  
Bestuursleden:	  Maarten	  Gozeling,	  Hans	  Wiltenburg	  
	  
1. Opening	  en	  welkom	  

De	  voorzitter	  heet	  eenieder	  van	  harte	  welkom.	  In	  het	  bijzonder	  Marc	  van	  den	  
Ingh	  en	  Rinus	  Louwers,	  inmiddels	  reps.	  Afgetreden	  penningmeester	  en	  voorzitter	  
van	  de	  VFBV.	  
	  

2. Notulen	  vorige	  vergadering	  
De	  notulen	  van	  de	  vorige	  vergadering	  worden	  onveranderd	  goedgekeurd.	  	  
	  

3. Ingekomen	  stukken	  
Beleidsplan	  VFBV	  2014	  en	  verder	  
Bestuurssamenstelling	  en	  taakverdeling	  VFBV	  
	  

4. Bestuurswisseling:	  
Adrie	  Poldervaart	  is	  bereid	  toe	  te	  treden	  tot	  het	  bestuur	  en	  aanvaardt	  na	  
goedkeuring	  van	  de	  vergadering	  de	  positie	  van	  Penningmeester.	  	  
Rogier	  Hoek	  is	  bereid	  toe	  te	  treden	  tot	  het	  bestuur	  en	  aanvaard	  nar	  goedkeuring	  
van	  de	  vergadering	  de	  functie	  van	  Algemeen	  Lid.	  
	  

5. Financien:	  
• Adrie	  Poldervaart	  geeft	  kort	  een	  overzicht	  van	  de	  huidige	  financiele	  stand	  

van	  zaken.	  Deze	  is	  vanwege	  het	  aantal	  sponsors	  dat	  zich	  inmiddels	  heeft	  
aangemeld	  en	  de	  contributie-‐inning	  enigszins	  rooskleuring	  te	  noemen.	  

• Om	  kosten	  te	  besparen	  wordt	  voorgesteld	  om	  het	  jaarcongres	  bij	  een	  club	  
uit	  de	  eredivisie	  te	  organiseren	  en	  de	  najaarsvergadering	  bij	  een	  club	  uit	  
de	  Jupiler	  League.	  Als	  iemand	  bereid	  is	  om	  de	  VFBV	  te	  ontvangen	  de	  
komende	  jaren	  vernemen	  we	  dat	  heel	  graag.	  	  
	  

6. Beleidsplan	  &	  uitslag	  Enquete:	  
Afgelopen	  maanden	  is	  er	  onder	  VFBV	  leden	  een	  enquete	  afgenomen.	  Hans	  
Wiltenburg	  en	  Maarten	  Gozeling	  hebben	  de	  uitslagen	  hiervan	  grondig	  bekeken	  en	  
op	  basis	  daarvan	  een	  samenvatting	  gemaakt.	  Deze	  wordt	  ter	  vergadering	  
gepresenteerd.	  	  
Op	  basis	  van	  de	  resultaten	  en	  conclusies	  is	  een	  beleidsplan	  opgesteld	  dat	  aan	  de	  
leden	  van	  de	  VFBV	  wordt	  gepresenteerd.	  Dit	  beleidsplan	  kunt	  u	  inzien	  op	  het	  
besloten	  deel	  van	  de	  website.	  	  
	  



	  
7. Rondvraag:	  

De	  voorzitter	  bedankt	  Marc	  van	  den	  Ingh	  en	  Rinus	  Louwers	  voor	  hun	  inzet	  van	  
de	  afgelopen	  jaren	  voor	  de	  VFBV.	  Het	  zal	  moeilijk	  zijn	  hun	  plekken	  te	  vervangen	  
binnen	  het	  bestuur.	  	  
Beiden	  krijgen	  een	  cadeaubon	  en	  boeket	  bloemen	  ontvangen.	  	  
	  
Er	  zijn	  geen	  vragen	  voor	  de	  rondvraag.	  	  
	  

8. Sluiting:	  
De	  voorzitter	  dankt	  ieder	  voor	  zijn	  aanwezigheid	  en	  inbreng	  en	  geeft	  het	  woord	  
aan	  Rob	  Langhout	  voor	  een	  presentatie	  over	  de	  hoogcervicale	  wervelkolom.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  


