Definitieve Notulen Algemene Ledenvergadering Sportvereniging Veenland
25 oktober 2017
Aanwezig
Martin Molenaar
Hans van Ankeren
Bert van Asselen
Aartje Verkaik
Kees Besse
Gerrit van Veen
Nico de Jong
Ben Bunders
Dick Koeleman
Dennis Winters
Floor Groenendijk
Ryan Dries
Ron de Groot
Ronald Ubink
Hans Klijn

Bestuur (Penningmeester)
Bestuur (Secretaris)
Lid
Commissaris Gymnastiek
Erelid
Commissaris Tafeltennis
Bestuur (Voorzitter)
Commissaris Biljarten
Lid van verdienste (vanaf deze vergadering)
Lid
Commissaris Volleybal
Ledenadministratie
Lid
Commissaris Badminton
Commissaris Zaalvoetbal

Afgemeld: Wim Snijders. 15 aanwezigen.
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 20.01 uur opent voorzitter Nico de Jong de vergadering met een welkom aan de
aanwezigen.
2. Verslag vorige vergadering (2 november 2016)
Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld.
3. Jaarverslag penningmeester
Penningmeester Martin Molenaar licht het jaarverslag toe. Het totaalresultaat is weliswaar
positief maar iets lager dan de begroting. De afdelingen worden gepresenteerd. Het
financiële jaarverslag is op de website te vinden.
Algemeen heeft een tekort van €720, omdat de kosten stijgen en de opbrengsten afnemen.
Maatregelen zijn aangegeven in de begroting.
De Balans wordt doorgenomen.
Afgelopen seizoen hebben we meegedaan met de Jumbo-actie, daarvan is door de
afdelingen materiaal aangeschaft.
De vereniging draait goed, het ledental is hoger dan het begrote aantal van 238: 265 aan
het eind van het seizoen.
4. Verslag Kascommissie
Bert van Asselen en Kees Besse vormden dit jaar de kascommissie. Op 19 september 2017
hebben zij de controle gedaan. Hier en daar is een steekproef genomen, en zijn vragen
gesteld. De conclusie is dat de administratie er keurig uit ziet, er zijn geen
onregelmatigheden gevonden.
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Zij bevelen de ALV aan decharge aan het bestuur te geven voor het seizoen 2016/2017. De
ALV neemt dit advies over. De begeleidende brief met handtekeningen wordt in het archief
opgenomen.
Voorzitter Nico de Jong bedankt Bert van Asselen en Kees Besse voor hun bijdrage en
Martin Molenaar voor het bijhouden van de financiën.
5. Jaarverslag Secretaris
Voorzitter Nico de jong licht het jaarverslag kort toe. De organisatie van de Open Dag
Willisstee heeft besloten in 2017 geen open dag meer te organiseren.
Het is om financiële reden niet haalbaar dat er een beheerder aanwezig is op alle
momenten dat de sporthal is geopend. Nico beveelt aan om in juni weer mee te doen aan
de Rabo fietstocht, dat spekt de kas goed.
6. Jaarverslagen afdelingen
• Ben Bunders, afdeling Biljarten: “We hebben er enkele leden bij, zij zijn lid
geworden om in de biljartfederatie mee te kunnen doen. Ze doen niet mee met
interne competitie van Veenland.”
• Opmerking over het jaarverslag van Gymnastiek: er zijn weliswaar beschadigde
materialen maar die zijn vervangen. Het is niet de bedoeling dat de oude worden
gebruikt. Er is dus geen probleem.
• De voetbaldoelen zijn aan vervanging toe.
• Ron de Groot: uit een recent onderzoek naar binnensportaccomodaties blijkt dat de
afmetingen van de ruimte tussen muur en de rand van de velden te klein zijn voor
de veel sporten.
• De jaarverslagen zullen via de website worden gepubliceerd.
7. Afscheid vertrekkende bestuursleden
Er zijn geen vertrekkende bestuursleden.
Dick Koeleman heeft zijn taak als systeembeheerder dit jaar overgedragen aan Martin
Molenaar. Nico de Jong bedankt Dick hartelijk voor vele jaren trouwe dienst door het in
stand houden van het op MSDOS gebaseerde systeem. Dick wordt hierbij benoemd tot lid
van verdienste. Tijdens de komende vrijwilligersavond is hiervoor aandacht.
8. Benoeming stembureau en verkiezing bestuursleden
Penningmeester Martin Molenaar is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen
bezwaren en Martin wordt hierbij weer voor de komende drie seizoenen penningmeester.
Afdelingscommissarissen: Floor Groenendijk en Hans Klijn zijn aftredend en hebben zich
beschikbaar gesteld. De vergadering heeft geen bezwaar. Overeenkomstig wordt besloten
de termijnen te verlengen.
Het dagelijks bestuur is vanaf de ALV 2017 als volgt samengesteld:
Functie
Voorzitter
Algemeen bestuurslid
Penningmeester
Secretaris

Naam
Nico de Jong
Vacature
Martin Molenaar
Hans van Ankeren

Datum aftreden/herverkiezen
Oktober 2018
Oktober 2020
Oktober 2018
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9. Begroting komend verenigingsjaar
Algemeen is negatief begroot, omdat de vereniging voldoende reserve heeft. We willen
echter liever extra inkomsten genereren. De advertenties op de website zijn enige
opbrengsten. De afdelingen dragen een bedrag af aan Algemeen, dit kan worden verhoogd,
maar is dat gewenst?
Contributies: Alleen badminton heeft de contributie verhoogd, er komt €10 bij.
Aartje: “kijken jullie naar de contributie van andere verenigingen in de buurt?” Ja. Je
moet echter niet alleen kijken naar contributie, een club met een eigen clubgebouw kan
bijvoorbeeld barinkomsten hebben.
De jaarcontributies voor het komende seizoen zijn als volgt vastgesteld.
Contributie bijdrage per afdeling
Seizoen
2016/2017
Badminton
senior leden
130,00
junior leden
60,00
Biljart
senior leden
Biljarten extra

2017/2018
140,00
70,00

70,00

70,00
50,00

Gymnastiek
junior leden
Junior leden extra training
Kader training

154,00
244,00
394,00

154,00
244,00
394,00

Showdown
Alle leden competitie

130,00

130,00

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

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

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

Volleybal
senioren leden
senioren comp leden

140,00
249,00

140,00
249,00

Zaalvoetbal
senior leden

165,00

165,00

n.v.t.

De vergadering keurt deze contributies en de begroting goed. Het peuter-uur Gymnastiek is
vervallen. De trainingstijden van Showdown zijn gewijzigd en worden vastgesteld.
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10. Verkiezing Kascommissie
Bert van Asselen treedt af, volgend jaar zal de commissie bestaat in ieder geval uit Kees
Besse. We zullen hiervoor Derk Bunders vragen. Nagekomen: Derk Bunders heeft
toegezegd.
11.Mededelingen en Beleid komend jaar
De komende tijd is er aandacht voor de volgende zaken:
• Dalend ledental. Werving in de nieuwe wijk Maricken, aandacht voor Facebook. Op
het aanmeldingsformulier nemen we een vakje op hoe men Veenland heeft
gevonden, actie Hans van Ankeren
• Aangepaste sporten: Er is een bijeenkomst geweest voor een sportdag voor
aangepaste sporten. Martin Molenaar heeft daaraan deelgenomen. Willen we
zitvolleybal nog wel aanbieden? Er was destijds te weinig animo, de culturele zaal
was (is) niet beschikbaar, we willen niet aanmodderen met twee spelers. De
kritische massa is minimaal 5, liefst 8 spelers voor deze teamsport. Heeft
Gemeente of Sportservice inzicht in behoefte? Floor gaat dit na. Voor
(bijvoorbeeld) Tafeltennis ligt de drempel lager, omdat dit een individuele sport is
en men kan (bijvoorbeeld) met een rolstoel al relatief gemakkelijk met gewone
sporters meedoen.
• Extra inkomsten voor Algemeen genereren.
• Nieuw bestuurslid: kijk om je heen, spreek aan.
12.Rondvraag
Kees Besse: ‘Na de oktoberactie voor veteranentafeltennis worden de belangstellenden
geen lid omdat voor hen €75 euro een te hoge drempel blijkt te zijn. Ze komen dan ook
niet terug. Is het een idee om de knipkaart weer te introduceren? Gerrit neemt dit mee
in het overleg met het afdelingsbestuur.
Floor Groenendijk: We kunnen Veenland beachvlag in het materiaalhok ruimte op een
beugel ophangen, deze ligt nu in en kartonnen doos bij Aartje. Deze actie wordt
meegenomen met de gewone bestuursvergadering.
13.Sluiting
Nico de Jong bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid, hij beëindigt de vergadering
om 21.28 uur.
Actiepunten
Actie
ALV-2015-1 Opstellen taakbeschrijving algemeen bestuurslid

Wie
Dagelijks Bestuur

Taak: onder andere PR en sponsoring. Dit is wel
besproken, maar niet vastgesteld/voorgesteld. Blijft
staan.
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