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Notulen 

Bestuursvergadering Cambuur Culture 

Datum:  dinsdag 12 november 2013 
Tijd: 20.00 
 
 
 

1.   Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom. 
 

2. Ingekomen mail en nieuwe aanmeldingen leden 

 - Mail FC Utrecht supporter inzake Glazen Huis 
 - Mail Sisow over Ideal voor de webshop 

- Nieuwe incassoronde wordt deze week gedraaid. Ongeveer 20 nieuwe leden de laatste 
weken. 

 

Agendapunten 

 

3. Communicatie en organisatie 

Besproken:  

Voortaan zullen er interne en externe notulen worden gemaakt. De externe notulen komen op 
de website. 

 

4. Financiële situatie 

Besproken:  

De financiele situatie is nu duidelijk in kaart gebracht. Volgende stap is het opstellen van een 
begroting voor de rest van het seizoen. Alle uitgaven van Cambuur Culture gaan nu in principe 
via de administratie van Cambuur Culture. Verder heeft Cambuur Culture van een aantal 
personen nog geld te goed, dit moet z.s.m. worden betaald. 

 

5. Ledenwerving 

Besproken:  

Wedstrijddagen blijken niet een goed moment om leden te werven. We gaan nu inzetten op de 
eerstvolgende training waarbij een hoge opkomst wordt verwacht. De afhandeling van het te 
betalen lidmaatschapsgeld geschiet in alle gevallen via een automatische incasso. 

 

6. Contact met BVO 

Besproken:  

Enkele weken geleden heeft voor het eerst een overleg plaatsgevonden tussen de BVO, KvC 
en Cambuur Culture. Hierbij is door Sarah Tromp de intentie uitgesproken om eens per 
kwartaal in deze samenstelling met elkaar om tafel te gaan.  
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7. Contact met KvC 

Besproken:  

De verhoudingen tussen Cambuur Culture en de KvC zijn op dit moment niet goed. Inmiddels 
is er contact geweest met de KvC. Medio december zal een gesprek plaatsvinden. De KvC 
komt nog met een datum 

 

8.  Website 

Besproken:  

Nieuwe header voor de website. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een oplossing 
voor het vergroten van de website capaciteit. De hosting is niet geschikt voor de hoogte van 
onze bezoekersaantallen. 

 

9. Commissies 

 

Commissie Sfeer 

Besproken:  

Het bestuur wil op  korte termijn een bijeenkomst inplannen met alle betrokkenen bij de Commissie 
Sfeer. 

 

Commissie Merchandise 

Besproken:  

De bedoeling is om binnenkort met nieuwe merchandise te komen. 

 

Commissie Activiteiten 

Besproken: 

De commissie Activiteiten is nog niet voldoende bezet. Hier zullen minimaal twee personen bij moeten 
komen. Een supportersfeest en voetbaltoernooi moeten dit seizoen in elk geval worden 
georganiseerd. De organisatie van (protest)acties is met name een taak van het bestuur. Ideeen zijn 
altijd welkom. 

 

10. W.v.t.t.k. 

Besproken: 

n.v.t. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid 
 


