Concept verslag van de extra Ledenvergadering Fc. Grootegast van 17 januari 2014

Verslag van de extra Ledenvergadering ivm bouwplannen
(concept)
Woensdag 17 januari 2014
Agenda
1

Opening en welkom

2

Vaststelling agenda

3

Presentaties
A) Introductie Fc. Grootegast bestuur
B) Projectplan Stichting MFA & Fc Grootegast door Dhr H. Westra(Voorzitter stichting).
C) Bouwplan door Dhr. G. de Boer van de Boer Staalbouw.

4

Pauze

5

Presentatie meerjaren begroting Fc Grootegast door de penningmeester K.J. Hofsteenge

6

Adviezen aan bestuur Fc. Grootegast?

7

Besluitvorming

8

Sluiting

9

Gelegenheid voor een drankje en een hapje!
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1. Opening en welkom.
Jannes de Boer heet een ieder welkom namens de bouwcommissie, en
vertelt nwat de bedoeling is van deze vergadering.
Voorzitter H. Top heeft een trieste mededeling en met elkaar staan we stilbij
het overlijden van een moeder van een jeugdlid.
De opkomst is redelijk, er zijn totaal 50 leden aanwezig inclusief bestuur.
2. Agenda.
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3. Presentaties:
a) Namens het bestuur geeft Jannes de Boer aan wat er inmiddels
gebeurd met de bouwplannen. Hij vertelt een en ander en geeft
verviolgens het woord aan Hielke Westra, voorzitter van de stichting
MFA,en daarna zal dhr. Geert de Boer namens de aannemer ook
een toelichting geven.
b) Hielke Westra geeft een uitgebreide presentatie van het plan.
Alles wordt via de beamer aan de leden getoond en vertelt.
Uiteraard worden de vragen worden door hem beantwoord.
c) Geert de Boer geeft als aannemer ook een presentatie van het
nieuw te bouwen MFA.
Geert neemt ons mee naar de “digitale” nieuwbouw.
Nieuwe kleedruimten, een nieuwe muziekzaal , wc’s, bestuurskamer
en andere (vergader)zalen worden op de beamer getoond.
Het nieuwe sport- en cultuurcafe is wel 2 x zo groot als de huidige
kantine.
Het zier er allemaal erg mooi uit !
De gestelde vragen worden beantwoord.
Jannes de Boer bedankt beide heren voor hun presentatie en geeft
aan dat we na de pauze een financieel overzicht krijgen te zien van
Fc Grootegast indien de nieuwbouw er staat.
4. Pauze.
5. Meerjaren begroting Fc Grootegast.
Klaas Jan Hofsteenge , de penningmeester geeft een uitgebreide uitleg van
de meerjaren begroting rekening houdend met de nieuwbouw.
Al met al zou Fc Grootegast in dit nieuwe onderkomen nog steeds een
financieel gezonde club zijn.
Er zijn weinig vragen
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6. Adviezen aan het bestuur.
-

Denk aan de eventuele btw verplichting indien de kantineomzet gaat
stijgen
Wat gebeurt er met de grond van de kantine ? deze is nu van de Fc.
Wat gebeurt er met de stichting (en de Fc) wanneer het “mis” zou
gaan ?
Er zou een eigen emailadres voor de bouwstichting gemaakt kunnen
worden.
Jannes de Boer is contactpersoon voor verdere vragen en opmerkingen

7. Besluitvorming
Jannes de Boer vraagt wie er tegen het gepresenteerde plan is ?
- Niemand,
Wie wil zich van stemming onthouden ? – ook niemand !
Een ieder is dus akkoord gegaan en stemt voor !
Er volgt een luid applaus.
8. Sluiting
Na een positieve avond met veel waardering van uit de zaal voor hetgeen
gepresenteerd is sluit (omstreeks 22.30 uur) Jannes de Boer de
vergadering en wenst een ieder wel thuis
9. Gelegenheid voor een drankje en een hapje
Opmerkingen na de vergadering :
- Clubkleuren en logo terug laten komen in gebouwen/vloeren/kantine
etc
- Oude inventaris verkopen ?
- Terrastegels rond de kantine dezelfde als rond de velden
- Grond Fc Grootegast verhuren/verkopen aan de stichting
- Kleine intrapveldje naast de kantine is van stichting beheer sportpark
de leegens, hiermee overleggen ivm de nieuwbouw op dit veld.
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