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Afgemeld: Ronald Ubink; niet afgemeld: Wim Snijders.
De algemene ledenvergadering van SV Veenland vond 2 november 2016 plaats in
dorpscentrum Willisstee. De stukken van de vergadering waren opvraagbaar bij de
secretaris. De presentielijst is in het archief opgenomen.
1. Opening
Om 20.02 uur opent voorzitter Nico de Jong de vergadering met een welkom aan de
aanwezigen.
2. Verslag vorige vergadering (28 oktober 2015)
Kees Besse: ‘Ik heb geen terugkoppeling gehad van de website.’ Hans v. A.: ‘die
terugkoppeling volgt.’
Verder zijn er geen opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld.
Het Dagelijks Bestuur heeft een gesprek gehad met het Willissteebestuur. Veenland: Martin
Molenaar, Nico de Jong en Hans van Ankeren; Willisstee: Paul Hageman en Ed Duis.
Dit was een lang gepland gesprek, maar verliep in goede stemming.
1. De wens om langere aanwezigheid van de beheerder is financieel en praktisch niet
haalbaar. De bar van de Stee-Inn is geopend als er omzet wordt verwacht, dat
wordt door de betrokken partijen gerespecteerd. Paul Hageman stelt voor om een
sleutel beschikbaar te stellen voor gymnastiek. Opmerking: ‘Anja stelt dat dit
voldoet als oplossing.’ Ron de Groot stuurt hangjeugd weg als deze wordt
opgemerkt, iedereen mag de politie (wijkagent) bellen. Vooral de stank van het
roken (wiet) is vervelend.
2. Ruimere openingstijden. Ben Bunders: ‘We willen op woensdagmiddag of op andere
momenten biljarten, kan dat? Er is namelijk een afspraak met het Willissteebestuur
dat we als vereniging van de biljarts gebruik kunnen maken.’ Martin: Het probleem
hiermee is dat de biljarttafels in de Stee-Inn ruimte staan, en Ron de Groot pacht
deze ruimte met een commercieel doel. Hij mag (binnen kaders) de sluitingstijden
van de foyer bepalen. Als het om een sportzaal zou gaan, dan lag het anders. Er is
hierdoor een afhankelijkheid van de aanwezigheid van de beheerder, wat kan
betekenen dat de gewenste tijden niet altijd uitkomen.’ Ben Bunders: ‘Maar het
contract stelt dat het Willissteebestuur over de foyer gaat. Het gaat om vijf
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spelers, dat is commercieel niet interessant genoeg om de foyer voor te openen.
Martin: ‘Maar hoe zit het met tijden dat Ron de Groot er wel is?’ Dit blijft lastige
kwestie bij de Biljarters volgens Ben Bunders.
3. De genoemde hoge prijzen voor consumpties is geen kwestie meer. Er zijn kleine
porties te krijgen en er zijn goedkopere kroketten en drankjes te krijgen. Voor
toernooien valt er een afspraak te maken.
3. Jaarverslag penningmeester
Penningmeester Martin Molenaar licht het jaarverslag toe. ‘Er zijn enkele afdelingen met
een tekort, maar het is nog binnen de afgesproken marges, of er is bij de desbetreffende
afdeling voldoende reserve. Andere afdelingen gaan goed en hebben een positief saldo.
Gymnastiek gaat opvallend goed en een goede reserve. Uiteindelijk meer leden dan
begroot. Tafeltennis gaat in de goede richting, let op dat Vitac op tijd betaalt. Gaat
uiteindelijk wel goed. De tafels zijn geheel afgelost.
De wijze waarop Biljarten de betaling administreert wijkt af, ik wil “Gelijke monniken
gelijke kappen.” Maar, deze constructie is al heel lang zo.
Volleybal heeft een gepland tekort, er waren ook minder leden dan begroot. Zaalvoetbal
gaat goed. Showdown is een kleine afdeling en heeft een negatief exploitatiesaldo.
Algemeen heeft negatief saldo. De omslag algemeen is conform de begroting en blijft voor
komende seizoen hetzelfde.’
Correctie op het jaarverslag: het bedrag €2.166,69 moet positief zijn (de min
verwijderen) een gecorrigeerde versie wordt naar de secretaris gestuurd.
4. Verslag Kascommissie
Bert van Asselen en Nico Koster vormden dit jaar de kascommissie. Zij hebben de controle
gedaan en hebben geen onregelmatigheden gevonden. Hier en daar is een steekproef
genomen, de administratie ziet er keurig uit. Zij bevelen de ALV aan decharge aan het
bestuur te geven voor het seizoen 2015/2016. De ALV neemt dit advies over. De
begeleidende brief met handtekeningen moet nog worden opgesteld en zal in het archief
worden opgenomen.
Voorzitter Nico de Jong bedankt Bert van Asselen en Nico Koster voor hun bijdrage.
5. Jaarverslag Secretaris
Voorzitter Nico de jong licht het jaarverslag kort toe. Het overlijden van Jan Regien in juli
had in het verslag gemoeten. Dit zal worden toegevoegd en er zal een nieuwe versie
komen.
Het Bestuur van Willisstee heeft toegezegd dat er weer een jaarlijks overleg zal komen
met alle Willissteegebruikers in april/mei. Rond die tijd is de jaarrekening van het
voorafgaande jaar opgesteld.
6. Jaarverslagen afdelingen
Geen vragen of opmerkingen. De jaarverslagen zullen via de website worden gepubliceerd.
7. Afscheid vertrekkende bestuursleden
Er zijn geen vertrekkende bestuursleden.
8. Benoeming stembureau en verkiezing bestuursleden
Nieuwe commissarissen: Aartje Verkaik, Ben Bunders en Ronald Ubink zijn aftredend en
hebben zich beschikbaar gesteld. De vergadering heeft geen bezwaar. Overeenkomstig
wordt besloten de termijnen te verlengen.
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Het dagelijks bestuur is vanaf de ALV 2016 als volgt samengesteld:
Naam
Nico de Jong
Vacature
Martin Molenaar
Hans van Ankeren

Functie
Voorzitter
Algemeen bestuurslid
Penningmeester
Secretaris

Datum aftreden/herverkiezen
Oktober 2018
Oktober 2017
Oktober 2018

Hans van Ankeren: ‘Willen we invulling aan de vacature algemeen bestuurslid geven?’
Discussie: Er is nu geen noodzaak voor een vice-voorzitter of extra bestuurslid, maar we
zien het als kweekvijver voor een aankomend bestuurslid. We vinden wel dat er een
taakbeschrijving voor deze functie moet zijn. Dit bestuurslid kan bijvoorbeeld
Crowdfunding en PR in de portefeuille hebben. Hans van Ankeren zal de taakbeschrijving
uitwerken (actie ALV-2016-1).
9. Begroting komend verenigingsjaar
De begroting als geheel is positief, maar niet alle afdelingen hebben positief begroot.
Algemeen en Badminton zijn iets negatief ingepland.
De jaarcontributies voor het komende seizoen zijn als volgt vastgesteld.
Contributie bijdrage per afdeling
Seizoen
2015/2016 2016/2017
Badminton
senior leden
junior leden

130,00
60,00

130,00
60,00

Biljart
senior leden

70,00

70,00

Gymnastiek
junior leden
Junior leden extra training
Kader training

150,00
240,00
390,00

154,00
244,00
394,00

Showdown
Alle leden competitie

130,00

130,00

170,00
220,00
170,00
135,00

170,00
220,00
170,00
135,00
75,00

Volleybal
senioren leden
senioren comp leden

140,00
249,00

140,00
249,00

Zaalvoetbal
senior leden

165,00

165,00

Tafeltennis
Senior leden recreanten
Senior leden competitie
Junior leden competitie
Junior leden
Veteranen (half jaar)

3 van 5

Definitieve Notulen Algemene Ledenvergadering Sportvereniging Veenland
2 november 2016
Alleen Gymnastiek heeft een contributieverhoging doorgevoerd. Volleybal heeft geen
jeugd(tarieven) meer. De vergadering keurt deze contributies en de begroting goed.
De trainingstijden van Volleybal en Badminton zijn gewijzigd en worden vastgesteld.
Er was een meningsverschil over Showdown aangaande de huur van de grote zaal. Het
Willissteebestuur heeft toegezegd dat het lage tarief van de oorspronkelijke culturele zaal
van toepassing blijft.
10. Verkiezing Kascommissie
Nico Koster treedt af, volgend jaar zal de commissie bestaan uit Bert van Asselen en Kees
Besse.
11.Mededelingen en Beleid komend jaar
De komende tijd is er aandacht voor de volgende zaken:
• Het reguliere contact met het Willissteebestuur wordt hersteld, onder andere via
een jaarlijkse bijeenkomst met andere Willissteegebruikers.
• De verwachting van het Willissteebestuur is dat overheidssubsidie de komende
jaren niet verder afneemt, waardoor er geen zaalhuurverhoging te verwachten is.
• Crowdfunding voor extra inkomsten.
• Het aanvragen van VOG’s voor alle leiding van minderjarigen kan worden gestart.
• “Bweging“, een groep jonge fysiotherapeuten, wil een presentatie/voorlichting
Blessurepreventie van een uur geven. Dit is gepland op woensdag 18 januari 2017
om 20:00 uur. Een uitnodiging met uitleg volgt. Er zal uitleg zijn over de zin en
onzin van rekken en strekken, hoe om te gaan met verrekking, belastbaarheid, enz.
Er is gelegenheid tot vragenstellen. De commissarissen worden verzocht de
uitnodiging in hun nieuwsbrief te vermelden.
12.Rondvraag
Nel Compier: ‘Ik wil het bestuur bedanken voor hun inzet.’
Anja de Graaff: ‘Er is ruzie met de scholen over gebruik van onze toestellen, de toestellen
en matten raken beschadigd door onkundig gebruik en slepen. Zij mogen officieel geen
gebruik maken van deze toestellen. Ron is het zat om politieagent te spelen en hier op
te letten. We hebben in overleg besloten om de spullen met een stalen kabel en een
slot af te schermen. Voor haken aan de muur is toestemming.’ Martin Molenaar: ‘Wij
kunnen aan Willissteebestuur voorleggen om een afzetting te laten maken als de kabel
niet afdoende is.’
Anja de Graaff: ‘De Open Dag heeft veel leden opgeleverd.’
Ben Bunders: ‘het is Willisstee, niet “de”.’
Kees Besse: ‘Ik heb het overlijden van Jan Regien gemist in het jaarverslag.’ Nico de Jong:
‘Dit had er in gemoeten, hier was een klein misverstand over. Hans van Ankeren zal dit
toevoegen. Er is een in memoriam op de website gezet.’
Nico Koster bedankt iedereen die heeft meegewerkt om Ben Bunders een lintje te laten
krijgen. Dat is helaas niet gelukt.
13.Sluiting
Nico de Jong bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en nodigt hen uit om even een
kopje koffie te blijven drinken. De vergadering wordt om 21:28 uur beëindigd.
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Actiepunten
Actie
ALV-2015-1. Verbetering tekst Ongewenst Gedrag Website

Wie
Secretaris

De tekst is aangepast en kan worden vastgesteld na
controle door Anja de Graaff en Kees Besse. Punt
blijft staan.
ALV-2015-2. Jaarverslagen op de website

Secretaris

Gedaan, punt af.
ALV-2015-3. Wens om ruimere openingstijden Dorpscentrum
Dagelijks Bestuur
voorleggen bij het Willissteebestuur.
Dit is besproken, zie terugkoppeling bij agendapunt 2.
Punt af.
ALV-2015-4. Aanwezigheid Beheerder tijdens alle (aan Veenland) Dagelijks Bestuur
verhuurde uren voorleggen bij het Willissteebestuur.
Dit is besproken, zie terugkoppeling bij agendapunt 2.
Punt af.
ALV-2015-5. Hoge verkoopprijs van consumpties tijdens
Dagelijks Bestuur
toernooien voorleggen bij het Willissteebestuur.
Dit is besproken, zie terugkoppeling bij agendapunt 2.
Punt af.
ALV-2016-1 Opstellen taakbeschrijving algemeen bestuurslid

Dagelijks Bestuur
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