Notulen vergadering Cambuur Culture 24-11-2016
Aanwezigen: Peter, Lars, Willem, Ewoud, Johan en Thomas.
1. Structuur
Cambuur Culture is al een tijd bezig met het onderzoeken en bespreken van het oprichten
van een stichting. Nu zijn we nog een informele vereniging.
Als eerste komt de samenstelling van het (nieuwe) bestuur naar voren. De samenstelling is
als volgt: Peter (voorzitter), Lars (secretaris), Willem (penningmeester), Johan (algemeen
bestuurslid), Ewoud (algemeen bestuurslid) en Thomas (algemeen bestuurslid).
Verder lijkt een goed idee dat de voorzitters van de commissies ook een plek in het bestuur
hebben. Een oneven aantal bestuursleden is wellicht handiger bij het stemmen (mocht dit
ooit nodig zijn). Een andere optie is een neutrale persoon van buiten het bestuur als ‘tiebreaker’ te gebruiken.
2. De stichting
Voor de overgang naar een stichting moet er een algemene ledenvergadering plaatsvinden,
waarbij een meerderheid akkoord gaat. Voor de leden verandert er niets. Alle leden zullen
uiteraard een uitnodiging ontvangen voor deze vergadering. Voor het omzetten bij de
notaris hoeft niet het gehele bestuur bij de notaris aanwezig te zijn, maar dat wordt wel
geprobeerd.
Om bereikbaar te zijn is het verstandig dat er een extra e-mail adres komt. Dit zal
secretaris@cambuurculture.nl zijn. De oude penningmeester heeft zijn werkzaamheden
aan de nieuwe penningmeester doen toekomen.
De doelstelling van de stichting moet nog definitief geformuleerd worden, maar zal
overeenkomen met het behartigen van de supporters belangen en het bewaken van de
clubcultuur.
3. Financieel
Om (onder meer) een hoger budget te realiseren kan meer aan ledenwerving worden
gedaan. Tweewekelijks flyeren op wedstrijddagen zou sowieso een boel extra leden op
moeten leveren. Een leuke toevoeging zou zijn om hier nog wat merchandise te kunnen
verkopen. Voor merchandise geldt dat we alleen nog klein in moeten kopen en alleen voor
de ‘gegarandeerde successen’ wat groter in kunnen kopen. Tevens gaan we uiteraard bij de
Cambuur Culture Cup weer actief gaan flyeren, vooral ook bij deelnemende teams waarvan
maar een klein deel lid is.
Om het extra aantrekkelijk te maken lid te worden willen we het liefst ook dezelfde korting
op uitwedstrijden aan kunnen bieden als de KvC, eventueel in combinatie met een eigen
bus. Tot slot worden enkele potentiële sponsoren besproken.
4. Activiteiten
Allereerst het supportersfeest voor het 5 jarig bestaan. Mogelijke locaties en kosten worden
besproken. Daarnaast wordt de locatie voor de Cambuur Culture Cup besproken.
5. Wedstrijden
Op 18-12-2016 spelen we uit tegen RKC (laatste wedstrijd voor de winterstop). De
bedoeling is weer een eigen bus te laten rijden bij voldoende belangstelling.

