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27 oktober 2021
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De algemene ledenvergadering van SV Veenland vond op 27 oktober 2021 plaats in
dorpscentrum Willisstee. De stukken van de vergadering waren beschikbaar via de website
en opvraagbaar bij de secretaris. De presentielijst is in het archief opgenomen.
1. Opening
Om 20.00 uur opent voorzitter Nico de Jong de vergadering met een welkom aan de
aanwezigen.
2. Mededelingen
Geen.
2. Verslag vorige vergadering (28 oktober 2020)
Het verslag wordt zonder aanpassingen vastgesteld.
In de uitnodiging stond nog dat de ALV-stukken op papier aanwezig zullen zijn, dit doen we
niet meer. De stukken zijn alleen elektronisch opvraagbaar bij de secretaris. Ryan Dries
past de uitnodiging aan.
3. Jaarverslag Penningmeester
Martin Molenaar licht het jaarverslag toe. Het afgelopen jaar hebben we grotendeels niet
kunnen sporten. De zaalhuur is destijds wel betaald aan de stichting, maar is later
gecompenseerd. Een aantal afdelingen hebben compensatie of korting gegeven aan de
leden, of de contributie niet in rekening gebracht.
Per saldo hebben we een voordelig jaar gehad. De liquiditeit van de vereniging is goed. Het
eigen vermogen is behoorlijk.
Op 31 juli 2021 hadden we 208 leden.
Kees Besse: ‘Hoe kan ik de afdelingsreserve terugvinden? De stand is niet duidelijk
weergegeven en de toelichting ontbreekt.’ Martin Molenaar licht toe dat de berekening dit
jaar complexer was in verband met de compensatie.
4. Verslag Kascommissie
Nel Compier en Boudewijn Heineman vormden dit jaar de kascommissie.
Op 12 oktober 2021 heeft de kascommissie de controle gedaan, de stukken zijn daarvoor
beschikbaar gesteld. De commissie heeft niets aan te merken en geeft de Penningmeester
complimenten voor de uitvoering. De conclusie is dat er zijn geen fouten gevonden, alle
vragen zijn vakkundig beantwoord.
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De kascommissie beveelt de ALV aan decharge aan het bestuur te geven voor het seizoen
2020/2021. 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 bijhouden van de financiën.
5. Jaarverslag Secretaris en Voorzitter
Voorzitter Nico de Jong licht het jaarverslag toe. Het was uiteindelijk een kort sportjaar
geworden. Jaap Blenk is begin oktober overleden, hij was voorzitter in de jaren tachtig.
Kees Besse: ‘In het verslag had kunnen worden dat als we van de begroting uitgaan, we 44
leden zijn kwijtgeraakt. Dat is een flinke afname.’
6. Jaarverslagen afdelingen
De jaarverslagen zijn op de website gepubliceerd. Er zijn geen aanvullingen of vragen van
leden.
7. Afscheid vertrekkende bestuursleden
Voorzitter Nico de Jong en Secretaris Hans van Ankeren treden af.
Afdelingscommissaris Gerrit van Veen treedt af.
Nico de Jong bedankt Hans van Ankeren voor zijn rol als secretaris, hij heeft sinds 2002 van
alles opgepakt,zoals de website, het afsprakenboek en het notuleren. Als waardering
daarvoor wordt hij benoemd als Lid van Verdienste.
8. Benoeming stembureau en verkiezing bestuursleden
Voorzitter: Nico de Jong heeft zich beschikbaar gesteld voor een volgende periode van drie
jaar. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Secretaris: Hans van Ankeren heeft zich niet herkiesbaar gesteld, er is geen vervanger
gevonden. Er is hierdoor een vacature voor secretaris ontstaan. Floor Groenendijk wil het
notuleren overnemen zolang er geen notulist is. Hans van Ankeren maakt een beschrijving
van taken, die kunnen eventueel worden verdeeld.
Afdelingscommissarissen: Gerrit van Veen heeft zich beschikbaar gesteld voor een volgende
periode van drie jaar. De vergadering heeft geen bezwaar.
Overeenkomstig wordt besloten de termijn te verlengen.
Het dagelijks bestuur is vanaf de ALV 2021 als volgt samengesteld:
Naam
Datum aftreden/herverkiezen
Functie
Nico de Jong
Oktober 2024
Voorzitter
Penningmeester
Martin Molenaar
Oktober 2023
Secretaris
Vacature
Algemeen bestuurslid
Vacature
De commissarissen zijn vanaf de ALV 2021:
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 2022
Oktober 2022
Oktober 2023
Oktober 2024
Oktober 2023
Oktober 2022
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9. Begroting komend verenigingsjaar
Martin Molenaar neemt de begroting door. Een aantal afdelingen hebben negatief begroot,
maar uiteindelijk gaat het om de werkelijke bedragen. We hopen dit jaar weer het hele
jaar te kunnen sporten en wedstrijden te kunnen spelen.
De jaarcontributies voor het komende seizoen zijn als volgt vastgesteld.
Contributie per afdeling (€) 2019/2020 2020/2021
Badminton
Senior leden

155

155

Junior leden

60

60

Senior leden

70

70

Biljart Extra

50

50

Junior leden

162

166

Extra training junior

256

264

207 (414)

213 (426)

Senior leden recreanten

170

170

Senior leden competitie

220

220

Junior leden competitie

170

170

Junior leden

135

135

75

75

Senior leden

140

140

Senior Competitie

249

249

Senioren
recreantencompetitie

170

170

165

165

Biljart

Gymnastiek

Extra training plus
Tafeltennis

Veteranen (half jaar)
Volleybal

Zaalvoetbal
Senior leden
Er zijn 197 leden begroot.
De vergadering keurt deze contributies en de begroting goed.
10. Verkiezing Kascommissie
Nel Compier en Boudewijn zijn aftredend. Volgend jaar zal de commissie bestaan uit
Aldert Kamp en Michael Röling.
11.Mededelingen en Beleid komend jaar
Er moet aandacht zijn voor ledenwerving en we zoeken een nieuwe secretaris.
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Martin Molenaar: De wet ‘WTBR’ is aangepast, dat betekent dat de vereniging aan een
aantal zaken moet voldoen, bijvoorbeeld een beschrijving hoe het omgaat met
tegenstrijdige belangen. Het Dagelijks Bestuur zal de statuten nalopen op actualiteit en
wijzigingen voorbereiden voor de volgende ALV. De leden moeten immers instemmen bij
een statutenwijziging. De ALV geeft hierbij de opdracht om dit te te starten.
12.Rondvraag
Nel Compier: ‘Bestuur bedankt!’
Kees Besse: ‘50 jaar jubileum, een aandenken voor ieder lid (zoals een beertje) was een
leuk, maar is helaas niet doorgevoerd.’ We besluiten dat het 55 jaar jubileum alle
aandacht zal krijgen.
Hans van Ankeren: ‘We hebben de Vrijwilligersavond in oktober niet laten doorgaan in
verband met de onzekere situatie rond Covid.’ Nico de Jong: Dit seizoen houden we geen
vrijwilligersavond meer.’
13.Sluiting
Nico de Jong bedankt allen voor hun aanwezigheid en beëindigt de vergadering om 21.13
uur.
Actiepunten
Actie
Wie
Geen.
Afdelingsbesturen per oktober 2021
Biljarten Badminton Gymnastiek
Ronald
Ubink

Tafeltennis

Voorzitter

Kees de
Zwart

Aartje Verkaik Gerrit van Veen

Secretaris,
algemeen

Ben
Bunders

Derk Bunders

Penningmeester

Nico
Koster

Ron
Kloosterman

Wedstrijdleider,
competitie

Derk
Bunders

Harry Warmer

Jeugdzaken

Derk Bunders

Toernooien

Fabian Veerhuis

Veteranen

Gerrit van Veen

Volleybal

Zaalvoetbal

Floor
Hans Klijn
Groenendijk

Bert van
Asselen
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