Concept Notulen Algemene Ledenvergadering Sportvereniging Veenland
17 oktober 2018
Aanwezig
Martin Molenaar
Hans van Ankeren
Annemiek Westerheijden
Aartje Verkaik
Kees Besse
Gerrit van Veen
Nico de Jong
Ben Bunders
Derk Bunders
Floor Groenendijk
Ryan Dries
Dennis Winters
Hans Klijn
Nel Compier

Bestuur (Penningmeester)
Bestuur (Secretaris)
(moeder van een) lid
Commissaris Gymnastiek
Erelid
Commissaris Tafeltennis
Bestuur (Voorzitter)
Commissaris Biljarten
Lid
Commissaris Volleybal
Ledenadministratie
Gedelegeerd commissaris Badminton
Commissaris Zaalvoetbal
Lid

De algemene ledenvergadering van SV Veenland vond 17 oktober 2018 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 (25 oktober 2017)
• Correctie verkiezing kascommissie: Voor Ben Bunders wordt Derk Bunders bedoeld.
• In de begroting ontbreekt bij de jaarcontributies van de categorie ‘Biljarten Extra’,
contributie: € 50.
Het verslag wordt met deze correcties vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen:
• Agendapunt 11, Beleid’: Zitvolleybal is niet haalbaar gebleken. Er was geen
belangstelling bij een kennismakingsactiviteit voor de doelgroep waarbij
vrijblijvend kon worden meegedaan. Zie agendapunt 3 voor de financiële
afhandeling.
• Het actiepunt ‘opstellen taakbeschrijving algemeen bestuurslid’ vervalt, deze
beschrijving is niet nodig. We zoeken momenteel niet actief naar een algemeen
bestuurslid.
• Ben Bunders: ‘kunnen naast de commissarissen ook de besturen van de afdelingen
worden genoemd bij verkiezing van bestuursleden?’ We besluiten dat dit vanaf deze
notulen zal gebeuren.
3. Jaarverslag penningmeester
Penningmeester Martin Molenaar licht het jaarverslag toe, hij presenteert de afdelingen en
algemeen. Het totaalresultaat is ruim positief. Omdat de kosten stijgen en de opbrengsten
afnemen zijn maatregelen aangegeven in de begroting.
Showdown is per deze vergadering opgeheven. Commissaris Wim Snijders heeft hier
toestemming voor gegeven, het ledenaantal was structureel onvoldoende, ondanks de
promotie in de wijde omgeving. De tafels zijn van de Stichting Showdown en is opgehaald.
Er zijn geen bezwaren tegen opheffing en overheveling van het overgebleven bedrag naar
Algemeen.
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Ook het bedrag voor Zitvolleybal zullen we overhevelen naar Algemeen. Ben Bunders: ‘Is
dit bedrag niet geoormerkt door de gemeente?’ Martin: ‘Nee, dit mag Veenland voor
andere doelen inzetten.’ We besluiten dit bedrag voorlopig te reserveren, bijvoorbeeld
voor het 50 jaar jubileum in 2020.
De Balans wordt doorgenomen.
De vereniging draait goed, het ledental is hoger dan het begrote aantal van 238, namelijk
265 aan het eind van het seizoen.
4. Verslag Kascommissie
Derk Bunders en Kees Besse vormden dit jaar de kascommissie. Op 9 september 2018
hebben zij de controle gedaan. De conclusie is dat de administratie er keurig uit ziet, er
zijn geen onregelmatigheden gevonden.
De kascommissie beveelt de ALV aan decharge aan het bestuur te geven voor het seizoen
2017/2018. De ALV neemt dit advies over. De begeleidende brief met handtekeningen
wordt in het archief opgenomen.
Voorzitter Nico de Jong bedankt de leden van de kascommissie voor hun bijdrage en Martin
Molenaar voor het nauwkeurig bijhouden van de financiën.
5. Jaarverslag Secretaris
Voorzitter Nico de jong licht het jaarverslag kort toe. De AVG vergt nog een actie voor wat
betreft de toestemmingsverklaring.
Nico beveelt Sponsorkliks aan, op de website is een vaste link te vinden. Tafeltennis en
Volleybal hebben goed financieel profijt gehad van de Rabo Fietstocht.
6. Jaarverslagen afdelingen
• Gymnastiek en Volleybal hebben nog geen jaarverslag ingeleverd, deze zijn
binnenkort via www.veenland.nl te vinden.
• Biljarten: Na De Brand waren we enige gebruiker van de tafels en regelden aantal
zaken voor het materiaal. Nu zijn er ook andere gebruikers en is er een andere
taakverdeling afgesproken. We hebben wel op onze kosten een defect elektronisch
scorebord vervangen.
• Tafeltennis: De Knipkaart voor Badminton is weer ingevoerd, maar nog niet
verkocht. Het hoofdstuk Knipkaart moet weer in het Afsprakenboek terugkomen.
• Gymnastiek: aan het begin van het seizoen zijn we veel leden kwijtgeraakt, maar
dit trekt nu bij. Vierjarigen moeten eerst leren zwemmen, die krijgen we daarom
niet. We hebben daarom de leeftijd van de groepen iets aangepast, dat lijkt goed
te werken.
• Volleybal heeft een grote, gezellige groep recreanten. Volleybal publiceert elke
maand een nieuwsbrief.
De jaarverslagen zullen via de website worden gepubliceerd.
7. Afscheid vertrekkende bestuursleden
In samenspraak met Wim Snijders is Showdown opgeheven, hij neemt afscheid als
afdelingscommissaris.
8. Benoeming stembureau en verkiezing bestuursleden
Voorzitter Nico de Jong en Secretaris Hans van Ankeren zijn aftredend en stellen zich
herkiesbaar. Er zijn geen bezwaren en Nico en Hans worden hierbij weer voor de komende
drie seizoenen benoemd.
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Afdelingscommissarissen: Gerrit van Veen is aftredend en heeft zich beschikbaar gesteld.
De vergadering heeft geen bezwaar. Overeenkomstig wordt besloten de termijn te
verlengen.
Het dagelijks bestuur is vanaf de ALV 2018 als volgt samengesteld:
Naam
Datum aftreden/herverkiezen
Functie
Nico de Jong
Oktober 2021
Voorzitter
Penningmeester
Martin Molenaar
Oktober 2020
Secretaris
Hans van Ankeren Oktober 2021
Algemeen bestuurslid
Vacature
De commissarissen zijn vanaf de ALV 2018:
Commissaris
Afdeling
Ronald Ubink
Badminton
Biljarten
Ben Bunders
Gymnastiek
Aartje Verkaik
Tafeltennis
Gerrit van Veen
Volleybal
Floor Groenendijk
Zaalvoetbal
Hans Klijn

Datum aftreden/herverkiezen
Oktober 2019
Oktober 2019
Oktober 2020
Oktober 2021
Oktober 2020
Oktober 2019

9. Begroting komend verenigingsjaar
Martin Molenaar neemt de begroting door. Zaalhuur zorgt voor ongeveer de helft van alle
kosten.
De jaarcontributies voor het komende seizoen zijn als volgt vastgesteld.
Contributie per afdeling (€) Seizoen
Seizoen
2017/2018 2018/2019
Badminton
Senior leden

130

140

Junior leden

60

70

Senior leden

70

70

Biljart Extra

50

50

Junior leden

154

160

Junior leden extra

244

254

Kader training

394

410

Senior leden recreanten

170

170

Senior leden competitie

220

220

Junior leden competitie

170

170

Junior leden

135

135

75

75

Biljart

Gymnastiek

Tafeltennis

Veteranen (half jaar)
Volleybal

3 van 5

Concept Notulen Algemene Ledenvergadering Sportvereniging Veenland
17 oktober 2018

Senior leden

140

140

Senior Competitie

249

249

165

165

Zaalvoetbal
Senior leden

De vergadering keurt deze contributies en de begroting goed.
10. Verkiezing Kascommissie
Kees Besse is aftredend. Volgend jaar zal de commissie bestaan uit Derk Bunders en Nel
Compier.
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.
Aandacht voor aantrekken vrijwilligers, begeleiding en trainers.
• Extra inkomsten voor Algemeen genereren.
12.Rondvraag
Dennis Winters: ‘Harry van Hulst gaat stoppen, hij is veertig jaar lid geweest. Wij willen
een toernooi met zijn naam organiseren.’
Nel Compier: ‘Veenland heeft dit jaar niet meegedaan aan de collecte Sport
Gehandicapten. Hoe zit het hiermee?’ Aartje: ‘Dit moest via de mail en de website
geregeld worden, dit is veel gedoe en is niet persoonlijk meer. Ik stop hier mee.’ We
besluiten dat Veenland niet meer meedoet aan deze collecte.
Hans van Ankeren: ‘We kunnen de Veenland-beachvlag en ander klein verenigingsmateriaal
in een kast in de materialenruimte kwijt, achter een cijferslotje. De code daarvan is
opvraagbaar bij Floor Groenendijk.’
Derk Bunders: ‘Ik adviseer de concept notulen niet op de website te zetten, alleen de
definitieve.’ De secretaris neemt dit advies over.
13.Sluiting
Nico de Jong bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid, hij beëindigt de vergadering
om 21.11 uur.
Actiepunten
Actie
Geen.

Wie

Afdelingsbesturen per oktober 2018
Badminton Gymnastiek Tafeltennis
Biljarten
Ronald
Ubink

Aartje
Verkaik

Volleybal

Zaalvoetbal

Floor
Groenendijk

Hans Klijn

Voorzitter

Ton Bocxe

Secretaris,
algemeen

Ben
Bunders

Derk Bunders Simone van
Bolhuis

Penningmeester

Nico Koster

Ron
Kloosterman

Gerrit van
Veen
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Wedstrijdleider,
competitie

Derk
Bunders

Harry
Warmer

Jeugd-zaken

Derk Bunders

Toernooien

Fabian
Veerhuis

Veteranen

Alf van Beem

Bert van
Asselen
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