Informatie uit de Algemene Ledenvergadering !!
Tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 12 november 2018 heeft het Bestuur
verantwoording afgelegd over het afgelopen verenigingsjaar. Vanuit de vergadering zijn een
aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt , die dermate belangrijk zijn, dat passende
acties noodzakelijk zijn.
Dit waren o.a.:


De algemene vergadering heeft het bestuur décharge verleend over het boekjaar 2017 2018. Wel is de opmerking gemaakt, dat de gezonde financiële situatie binnen de
vereniging ook in de toekomst gewaarborgd moet worden. Concreet betekent dit, dat
inkomsten en uitgaven in balans moeten zijn.



Op en rond Park ter Waerden moet extra aandacht worden besteed aan de veiligheid
van spelers, vrijwilligers en bezoekers.
Het Bestuur heeft inmiddels de gemeente Landgraaf gevraagd voor professionele
ondersteuning. Voorgesteld wordt om in samenspraak met andere organisaties,
waaronder de Beheerstichting Park ter Waerden, opnieuw in gesprek te komen over de
thema’s openbare orde, veiligheid, toezicht en handhaving op en rondom Park ter
Waerden. Op dit moment is nog geen reactie vanuit de gemeente ontvangen.



Binnen UOW ’02 verdienen de normen en waarden opnieuw aandacht.
Vanuit de algemene vergadering heeft zich een aantal personen gemeld, die zich met dit
thema willen bezighouden. Inmiddels heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met een
kandidaat, die het thema normen en waarden samen met anderen wil oppakken. De
verwachting is dat we begin januari 2019 hier meer over kunnen mededelen.



Formaliseren aangepaste statuten en huishoudelijk reglement UOW ‘02
Al geruime tijd wordt gesproken over het moderniseren van de statuten en het
huishoudelijk reglement van UOW ’02. De algemene vergadering is akkoord gegaan met
de laatste voorgestelde aanpassing en heeft ook gevraagd om de statuten en het
huishoudelijk reglement nu te formaliseren en ook daar naar te handelen. In de
uitvoering krijgt ook de contributie aandacht. Enerzijds om op een eenvoudige wijze
uitvoering te geven aan het gestelde in de statuten en anderzijds om de gezonde
financiële situatie van de vereniging te kunnen blijven waarborgen.
Inmiddels heeft het Bestuur, de niet contributie betalende leden benaderd en
aangegeven dat er een verplichting is, met uitzondering van de acht ereleden, om
contributie te betalen. Uitgangspunt is dat de ruim 650 leden allen contributie moeten
betalen.

Het bestuur is inmiddels ook in gesprek met een aantal personen om het
vrijwilligersbeleid UOW ’02 te actualiseren en aan te passen aan de huidige
(maatschappelijke) ontwikkelingen en denkwijzen. Bij deze uitwerking wordt ook
aandacht gevraagd voor het vergoedingenbeleid van de huidige 146 vrijwilligers.


Verkoop UOW ’02 kleding
De algemene ledenvergadering heeft in 2017 gevraagd om de verkoop van kleding weer
vanuit UOW ’02 te organiseren. Het Bestuur heeft recentelijk aangegeven dit bij gebrek
aan beschikbare vrijwilligers en het ontbreken van de noodzakelijke expertise niet zelf te
kunnen doen.
Inmiddels heeft vanuit het netwerk een ondernemer aangegeven deze wens van de
leden in te gaan vullen. Sport 2000 Parkstad gevestigd in Kerkrade gaat UOW ’02 kleding
en tassen inclusief UOW ’02 logo verkopen. Van 13 tot en met 16 december 2018
worden introductie dagen georganiseerd waarbij tegen inlevering van een daarvoor
bestemde bon, een korting van 30% op onze huisstijl kleding en tassen wordt verstrekt
en het logo gratis wordt aangeboden en aangebracht. Op de overige artikelen wordt een
korting van 15% verstrekt. Het Bestuur gaat deze leden-actie uiteraard ondersteunen via
de beschikbare UOW ’02 communicatiekanalen.



Organiseren themasessies
Het Bestuur heeft aangegeven, op verzoek, graag met leden en ook niet leden in gesprek
wil gaan over thema’s die voor UOW ’02 direct of indirect van belang zijn.

Tot slot.
Wil je meedoen en invulling geven aan de slogan “Samen maken wij UOW ’02” meld je dan
bij een van de bestuursleden. Binnen onze prachtige vereniging kunnen we altijd en op alle
gebieden vrijwilligers gebruiken!

Bestuur UOW ‘02
Landgraaf, 8 december 2018

