Notulen Jaarvergadering 08-06-2018
Aanwezig
Bestuur:
Niels Verstappen, Lies van den Boomen, Kevin van Oosterhout, Francisco Medina
Otòn, Lennard Fransen, Lenneke Snijders, Willem Jansen & Rob Geboers
Leden:

John van Kessel, Teddy Verberne, Jochem Claessens, Sjaak Thijsen, Erwin Caris,
Aukje Berkers, Thijs Hoeben, Syb Meijer, Pepijn van Bussel, Linda Nijsen, Sjef
Snijders,

Te laat:

Jos Peters, Maarten Koolen, Wilmer Claessens, stan Waals, Wesley Damen, Iris
Janssen, Rianne Haazen, Koen van de Wetering, Emie van Bussel

Afgemeld
Bestuur:
Bouke van Laarhoven, Niek Manders
Leden:

Roel Jetten, Meg Weijers

1. Opening
Niels opent de vergadering om 21:05
2. Notulen vorige vergaderingen
De notulen van vorige vergaderingen wordt vastgesteld.
3. Procedure bestuursverkiezing
Bouke verlaat het bestuur.
Rob Geboers is herkiesbaar.
Pepijn van Bussel stelt zich verkiesbaar.
4. Laatste kans verkiesbaar stellen bestuursfunctie
Niemand meldt zich nog. Pepijn en Rob zijn verkiesbaar.
5. Woordje van de voorzitter
We zijn dit jaar een grote verandering doorgegaan in de bestuurssamenstelling, het bestuur is flink
uitgebreid van 5 naar 7(met nog twee ondersteunende leden)? Daarnaast kwam een nieuwe
penningmeester in de vorm van Fransisco.
Niels vult dit aan.
6. Secretariaat
Post:
- Allerhande facturen van onder ander inbev, gemeente tbv vergunningen, etc.
7. Woordje van de secretaris
Rob vindt zelf dat zijn functie de laatste tijd iets minder goed verlopen is. Maar wil dit graag
weer fatsoenlijk oppakken. Hij heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met bijvoorbeeld de
drankvergunning, vergunning voor de kermis, inschrijving KVK, etc. daarnaast heeft hij de post
bijgehouden en genotuleerd tijdens de verschillende leden- en bestuursvergaderingen.
De docu omtrent het postvak is nog steeds in pre-productie.
8. Financiën
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Het staat er financieel prima voor. De kermis is weer goed verlopen financieel. Verder is er niet
zo veel te melden.
9. Woordje van de penningmeester
Fransisco is dit jaar begonnen in een financiele situatie die beschrijfbaar was als vrij chaotisch. Niels
heeft hem hier goed doorheen geholpen en het ziet er momenteel weer best goed uit. Fransisco
voelt zich prima in zijn rol als penningmeester.
10. Programmering
Evaluatie:
- 09-03-2018 Kermis zaterdag:
Het organiseren van de bands was erg chaotisch verlopen wat heeft geresulteerd in een
laat afzeggen van een van de bands. Het is uiteindelijk opgevangen door Jonosh huisbandjes en
de avond is prima verlopen. De bands kregen wellicht iets te weinig aandacht maar dat kan
komen door het belachelijk goede weer van de avond.
-

10-03-2018 Kermis zondag:
Goede bands, redelijke opkomst.

-

11-03-2018 Kermis maandag: Patija
Zelfde als voorgaande jaren, gewoon goed dus.

Programmering:
- 09-06-2018 Vrijwilligersdag
- 08-07-2018 JMM
Er zal in de zomer weer vanalles geregeld worden, zoals een cocktailparty.
11. Woordje van de programmeur
Niek is zelf niet helemaal tevreden over hoe het afgelopen jaar is verlopen. Hij heeft het zelf erg druk
en daardoor schiet het er ooit bij in. Niek wil graag meer ondersteuning en doet dus een beroep op
jullie. Hoe het geregeld wordt is nog niet helemaal duidelijk. Wellicht wordt dit een soort van
commissie of iets dergelijks maar dat wordt vanzelf duidelijk.
12. Bestuursverkiezing
Kandidaten: Rob Geboers(herkiesbaar) & Pepijn van Bussel
Telcommissie:
- Niels Verstappen (Voorzitter)
- Lies van den Boomen (bestuurslid)
- Linda Nijssen
- Sjaak Thijssen
13. Vrijwilligers
Er zijn op dit moment 223 leden waarvan een aantal nog moet verlengen om lid te blijven. Dat is
een mooi aantal.
We hebben gemerkt dat het inplannen van vrijwilligers via Facebook niet meer ideaal werkt. We
zijn op dit moment opzoek naar een iets persoonlijkere manier van het inplannen wellicht via
een appgroep of iets dergelijks. Wordt vervolgd.
Er zijn weer nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Soms blijft het echter zoeken dus meld je vooral
aan als vrijwilliger!
Lennard vindt het leuk om in het bestuur te zitten.
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14. Woordje van bestuurslid technisch onderhoud
Er is licht gebrek aan onderhoud. Kevin vraagt mensen zich op te geven om te helpen (je hoeft
niet super handig te zijn). Ook is er gebrek aan mensen die licht en geluid kunnen doen dus als je
dat wil leren meld je vooral bij Kevin.
Het beamerdoek zal door Sjef bestelt worden
Vanaf september wil Kevin eens per maand bij elkaar komen om het onderhoud te regelen.
15. Woordje van bestuurslid logistiek
Lies is de logistiek mevrouw, lies heeft zich voornamelijk bezig gehouden met bierbestellen,
leeggoed regelen, pleepapier regelen, etc.
Het is dit jaar prima gegaan maar het wordt voor Lies steeds moeilijker om alles te regelen
vanuit eindhoven.
16. Woordje van de ondersteunende leden
Willem heef nog geen vaste taak in het bestuur dus houdt zich aan alle kant met van alles bezig
bijvoorbeeld de posters. Willem vindt het leuk in het bestuur maar wil wel graag een duidelijke
functie.
Lenneke heeft ook nog geen duidelijk functie maar vindt het wel heel leuk in het bestuur.
17. Nixnewz
Er is in de regio niks te doen voor de doelgroep 14 tot 18 jaar. Daarom is Onis opzoek gegaan
naar mogelijkheden om dit op te lossen. Jonosh is hierbij betrokken geraakt en zal hieraan
meewerken door dingen te regelen voor deze doelgroep. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij de
gemeente asten en deze is inmiddels goedgekeurd.
We zullen in samenwerking met de doelgroep, onis en dergelijk opzoek gaan naar activiteiten
die we kunnen regelen.
18. Verbouwing
De verbouwing stond gepland voor beging Juli. Dit wordt echter uitgesteld omdat de gemeente
de statuten van stichting JoJo niet goedgekeurd heeft en die aangepast wil hebben. De
doelstelling van stichting JoJo was niet voldoende en zal daarom uitgebreid worden.
19. AVG
Zoals vele van jullie weten is sinds 25 mei een nieuwe wet ter bescherming van
persoonsgegevens ingegaan. Er zijn nog vele organisaties die nog niet aan deze wet voldoen. We
doen het bij Jonosh nog niet zo slecht. We voldoen ondertussen aan deze wet omdat alle
gegevens voldoende beschermd zijn. Heb je nog vragen hierover meld je dan bij Kevin.
20. Clubkascampagne
We hebben weer meegedaan met de clubkascampagne en hier weer een leuk bedrag mee
opgehaald. Dit geld zal besteed worden aan een licht paneel waarmee iedereen het licht kan
bedienen.
392,70 euro
21. Uitslag bestuursverkiezing
Rob heeft de verkiezing gewonnen en blijft in het bestuur.
22. Rondvraag
Teddy: hoe lang blijft Niels nog voorzitter?
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Het is geen gegeven dat Niels weer voorzitter wordt na deze verkiezing echter heeft Niels
aangegeven dat hij nog maximaal 2 jaar door wil gaan.
Pepijn: de posters moeten beter/duidelijker.
Klopt, we zijn er mee bezig.
Sjaak: komt er een poster voor JMM.
Ja.
Sjaak: stickers en shirts?
Komen er voor volgend seizoen
Sjef: Hoe staat het met het beter zichtbaar maken van Jonosh van buitenaf?
Dit wordt voor de verbouwing niet meer geregeld maar er is budget opgenomen voor in de
verbouwing.
Jos: bevalt het voorzitterschap nog?
Ja.
Maarten: Wanneer krijgen we weer een nieuwe folder?
Volgend seizoen.
Lennard: Mistyfields is nog opzoek naar vrijwilligers. Meld je aan bij Lies en Lennard.
Niels: we gaan naast voetballen ook beachvolleyballen meld je aan bij Niels.
23. Nieuwe ledenvergadering
De volgende ledenvergadering zal 14 september plaatsvinden
24. Afsluiting
Niels Verstappen sluit de vergadering om 23:26
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