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Notulen Algemene Ledenvergadering 

Datum Woensdag 12-10-2016 

 

Afwezig met bericht: André Zeegers, Ad de Ruijter, Freerk Veldkamp, Ruben van de Hoven, 

Jacqueline van den Berg, Angelique van Sluis, Tom Joosten, Arjan Weergang & Hans Hoekstra. 

Aanwezig: Ben van Alphen, Timeas Schim van der Loeff, Jan Mulder, Jacob ten Have, Amber van 

Dorp, Alannah de Roos, Peter Marijn, Max Jonkers, Remco Haring, Maarten Uijens, Obbe Tuinenburg, 

Susanne van Berkum, Berber Heerschop, Melanie van Berkum, Niels Durenkamp, Rogier Kessel, 

Marcel van Oort, Jeamon Michel, Remco Haring, Yusra Almudhafar, Jose Ridder, Bernie Roelofs, 

Eduard Belitser, Jasper Graaff, Lauri Bakker, Anton Boonen, Arno-Luc Ackermann, Jan Bruins, Robbert 

Bod, Ron van der Maarel, Wouter Dubois. 

 

De Algemene Ledenvergadering vangt aan om 20.32 uur 

 

1.  Opening en berichten van verhindering 

Opening door de voorzitter. De voorzitter heet ieder hartelijk welkom. De opkomst is minder groot 

dan het vorige jaar. Dat is toch wel een beetje jammer. Desalniettemin bedankt de voorzitter de 

aanwezige leden. De secretaris brengt de ALV op de hoogte van de afwezigen met bericht.  

 

2.  Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen door het bestuur en door de ALV. 

 

3.  Notulen van de vorige ALV op 20 oktober 2015 

Er zijn geen opmerkingen over de notulen van 2015. De notulen worden ten gevolge akkoord 

bevonden. 

 

4.  Jaarverslagen 2015/2016 

- Algemene zaken:   

Luc licht zijn jaarverslag toe. Er komen geen opmerkingen/vragen vanuit de ALV. 

- Secretariaat:  

Anton licht zijn jaarverslag toe. Er komen geen opmerkingen/vragen vanuit de ALV. 
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- Technische  commissie: 

Wouter licht zijn jaarverslag toe. Alannah stelt de vraag hoe het bestuur er denkt voor te zorgen dat 

de jeugd terugkomt. Ze vraagt zich af of dit uitsluitend afhankelijk is van de uitbreiding met 

betrekking tot de dinsdagavond-training. Wouter geeft aan dat we de ambitie hebben om iedere 

avond jeugdtraining te verzorgen. Het is dus geenszins de bedoeling dat het uitsluitend de 

dinsdagavond betreft. 

Rogier vraagt hoeveel jeugdleden er nodig zijn om een trainingsgroep te vullen. Wouter geeft aan dat 

dit te berekenen is. Het is echter sterk afhankelijk  van de hoeveelheid jeugd dat wordt geworven. 

Wanneer dat eenmaal loopt kunnen er nieuwe trainingsgroepen gestart worden.  

Jose komt een aantal minuten later terug op de vraag van Rogier. Wouter geeft aan dat het 

genereren van extra jeugdtrainingen een investering is. SVE wil een groei zien in het aantal 

jeugdleden dat tijdens de jeugdtrainingen aanwezig is. 

Maarten vraag zich daarnaast of de trainingen vol zijn en efficiënt worden gedraaid. Wouter licht toe 

dat dit beter kan. Bovendien zijn de spelers die in de trainingsgroepen in veel gevallen geen spelers 

van onze eigen ‘opleiding . Desalniettemin zijn de trainingsavond over het algemeen goed bezet.  

Remco geeft aan dat het belangrijk is om het niveau van de trainers omhoog te brengen. Het niveau 

is naar zijn mening niet hoog genoeg om de jeugd goed op te vangen en echt te trainen. Wouter 

beaamt dit en zegt dat dit samen met de hoofdtrainer en de Technische Commissie wordt opgepakt. 

Remco voegt toe dat het mooi om te zien is dat de jeugd met elkaar opgroeit en een hechte groep 

vormt. Dat is een compliment waard voor de vereniging.  

 

- Wedstrijdsecretariaat:  

Jasper licht zijn jaarverslag toe. Maarten Uijens vraagt of er meer bekend is over welke aanpak er is 

met betrekking tot NTTB en de herziening van de competitie. Jasper geeft aan dat er veel weerstand 

is binnen de tafeltenniswereld. Een idee dat door de NTTB is geopperd is om alle competities DUO-

competities te maken. Dat kan bij een aantal verenigingen tot problemen leiden.  

Er is door de NTTB een rondje gemaakt langs de afdelingen om reacties te peilen. Susanne zegt dat er 

op 19 november een bondsraadsvergadering is waar deze ideeën en reacties worden besproken met 

NTTB. Amber vraagt of de bond niet beter aan de leden kan vragen om hier op reageren en aan te 

geven wat zij van de plannen vinden. Susanne legt uit dat zij de vertegenwoordiger is van de 

bondsraad van afdeling Midden. Reacties kunnen dus naar haar gestuurd worden. 
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- Sponsorcommissie: 

 

Ron licht zijn jaarverslag toe. Remco vraagt of Ron het in zijn eentje nog redt. Ron geeft aan dat het 

wel lukt, maar dat verbinding met werkgevers nodig is. Daar zijn de leden van SVE voor nodig.  

Obbe Tuinenburg vraagt of het niet mogelijk is om onze tafels te verkopen aan bedrijven. Ron 

antwoordt dat dit in het vorige seizoen al gebeurd is.  

 

- Evenementen Commissie: 

Jan licht zijn jaarverslag toe. Er komen geen opmerkingen/vragen vanuit de ALV. 

 

- TTP/Gebouw: 

Robbert licht zijn jaarverslag toe. Hij noemt daarbij expliciet  plannen voor de aanpak van het 

gebouw (in eerste instantie de bar en de keuken). Remco geeft aan het verstandig te vinden om de 

leden te vragen om de wensen voor het gebouw door te geven. Robbert geeft aan dat men nog niet 

zover is. Er is een eerste vergadering geweest met Timeas, Lauri, Ben en Robbert om een eerste stap 

te zetten. Mocht het er van komen, dan zal er zeker terugkoppeling naar de leden komen. In de 

maand oktober wordt daarnaast met een potentiële aannemer gepraat om een indicatie van de 

kosten te krijgen. Remco geeft aan dat hij voor de herziening van de bar de leden er wel bij zou willen 

betrekken. 

Maarten heeft een vraag over de zonnepanelen en vraagt of de huurverhoging alleen voor SVE is. 

Robbert geeft aan dat dit het geval is, maar dat de baten rechtstreeks naar SVE gaan. TTP moet de 

investering terugverdienen door de huur tijdelijk te verhogen. 

Eduard geeft aan dat er de afgelopen week erg schone tafels aanwezig waren en vraag zich af of er 

een schoonmaker is geweest. Lauri geeft aan dat één keer per maand de vloer van de zaal wordt 

geveegd. De tafels moeten door de leden schoongemaakt worden. Timeas blijkt de tafels vorig week 

schoon te hebben gemaakt.  

Yusra vraagt nogmaals om verduidelijking over de zonnepanelen. Ze vraagt waar het geld heen gaat 

als de zonnepanelen zijn betaald door huurverhoging. Robbert geeft aan dat die baten naar de 

vereniging gaan, omdat de energierekening die SVE betaalt lager wordt. 

Marcel merkt op of het bestuur nagedacht heeft over een alarmsysteem in verband met inbraken in 

het verleden. Robbert geeft aan dat dit nog niet concreet besproken is. In het bestuur wordt erover 

nagedacht, maar op dit moment is de urgentie niet hoog genoeg. 

 

- Financieel jaarverslag:  

Lauri licht haar jaarverslag toe.  
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Remco geeft de inkomsten van subsidies laag te vinden. Lauri geeft aan dat de subsidies (die 

bijvoorbeeld door de gemeente worden verstrekt) beperkt zijn. Het beleid met betrekking tot 

subsidie-aanvragen wordt in het nieuwe seizoen in een aparte commissie belegd.   

Jose vraagt of er meerdere mensen zijn die mee willen meewerken aan het ophalen van oud papier. 

Timeas geeft aan dat dit meegenomen worden in de barcommissie-vergadering. 

Susanne stelt een vraag over de schoonmaakkosten voor zowel TTP als SVE. Robbert legt uit dat de 

kosten van TTP met name voor de conciërge zijn die klusjes rondom en binnen het gebouw doet. De 

kosten van SVE voor de schoonmaak zijn uitsluitend voor werkzaamheden in het gebouw. 

 

5.  Verslag kascommissie 

Max geeft aan dat de jaarrekening van zowel TTP als SVE op orde is.  De financiële stukken van TTP 

en SVE worden daarom goedgekeurd door de kascommissie. 

Max geeft als toevoeging één aandachtspunt bij TTP: Het huurcontract met gemeente is verlopen en 

wordt stilzwijgend steeds met 1 jaar verlengd. Het is wijs om contact te onderhouden met de 

gemeente. Het opstellen van een nieuwe overeenkomst met de gemeente is daarom een goed idee. 

Jasper geeft daarnaast aan er een grote sporthal komt op het terrein waar SVE zich bevindt. SVE 

haakt aan om te kijken of er uitgebouwd kan worden voor eventuele ledengroei.  

Max geeft tenslotte aan dat de eerste stap gezet is met betrekking tot beleidsplan voor het gebouw. 

De zorg die er vorig jaar was met betrekking tot het dak is minder groot geworden. Het dak zal zeker 

nog een aantal jaren meegaan.   

Robbert geeft aan dat TTP bezig is met een maken van een onderhoudsplan (ook een financieel plan). 

De vereniging zal daarin betrokken worden.  

Wanneer het gaat om de verkiezing van de nieuwe kascommissie zal Erik zitting nemen in 

kascommissie. Ook Obbe stelt zich verkiesbaar voor de kascommissie. De ALV verkiest beide heren 

unaniem voor de kascommissie. 

 

6.  Begroting 2015/2016 

Met betrekking tot de begroting vraagt Maarten waarom de inkoop shirtjes zo hoog is in de 

begroting.  Het bestuur legt uit dat dit komt doordat er shirtjes zijn aangeschaft en er ook een 

voorraad wordt ingekocht. Yusra vraagt of er nog extra shirtjes zijn omdat zij geen kans heeft gezien 

er één aan te schaffen. Wouter geeft aan dit mogelijk is.  

Ron voegt toe dat de begroting erg hoog is in vergelijking met andere verenigingen. Dat is een 

compliment waard. 

De begroting wordt daarop unaniem goedgekeurd door de ALV.  
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Het bestuur last een pauze in van 5 minuten 

 

7.  Bespreking Visie SVE 2020 

Jasper bespreekt de visie van 2020 aan de hand van een powerpoint. 

Susanne vraagt allereerst of er een inschatting is hoeveel vrijwilligers nodig zijn, zodat men daar op 

kan anticiperen. Jasper geeft aan dat dit een belangrijke taak zal zijn voor de vrijwilligerscommissie.  

Maarten vraagt daarnaast of er een commissie-overzicht is. Jasper geeft aan dat dit komt wanneer 

het bestuur en de plannen worden gehonoreerd. 

Berber vraagt zich af hoe het komt dat er grote uitstroom bij de jeugd is. Jasper geeft aan dat er wel 

redenen zijn aan te wijzen, maar dat kan nog beter in kaart gebracht worden. Jacob geeft aan dat het 

eerste jaar met name kritiek is. Wanneer men langer dan één jaar lid is blijft men vaak wel.  

Remco geeft aan dat hij het heel tof vond dat het bestuur tijdens de bestuurlijke vernieuwing sessies  

kritisch naar zichzelf heeft gekeken. Hij merkt op dat we een hele smalle vereniging zijn met 

betrekking tot het doen van vrijwilligerszaken.  Hij geeft aan dat er meer eigenaarschap moet komen 

bij alle leden. Dat moeten we met alle leden voor elkaar krijgen. 

Ron vult aan dat het bestuur een cursus gaat volgen bij VSU voor vrijwilligerszaken. 

Rogier vraagt of het bestuur heeft nagedacht over wat te doen met andere verenigingen uit de regio. 

In hoeverre kunnen we deze verenigingen helpen en samen optrekken? Vanuit VSU in samenwerking 

met SVE wordt dit opgepakt. Susanne geeft aan om de afdelingsondersteuner hiervoor in te 

schakelen. Anton laat weten dat dit op dit moment nog niet goed van de grond komt (en haalt het 

voorbeeld van het Sportfestival aan).  Naar de rol van de afdelingsondersteuner moeten kritischer 

gekeken worden. 

Wouter geeft aan dat er al aan samenwerking met SVO wordt gedaan: een aantal jeugdspelers van 

SVO heeft hier kosteloos kunnen trainen.  

Remco geeft aan om bijvoorbeeld een keer met hockeyclub Kampong te praten. Zij hebben andere 

verenigingen geholpen. Het bestuur beschouwt dit als tip voor de toekomst; eerst moet SVE haar 

eigen zaken goed op orde hebben. 

Obbe geeft aan dat er in een Leidsche Rijn veel jeugd is. Zouden we daar op langere termijn een 

dependance kunnen oprichten. Het bestuur geeft aan dat deze optie in de toekomst eventueel 

bekeken zal worden. 

Alannah vraagt hoe de training van parasporters wordt begeleid. Anton vertelt dat er ondersteuning 

van de woongroepen en de Hoogstraat komt tijdens de trainingsdagen. Bovendien bekijken we met 

Remco de optie om ROC-studenten structureel in te kunnen zetten voor deze training (in het kader 

van hun stage).  
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8. Verkiezing bestuursleden. 

Jasper wordt door de ALV unaniem verkozen tot voorzitter. 

Anton wordt door de ALV unaniem verkozen tot secretaris. 

Ron wordt door de ALV unaniem gekozen tot bestuurslid Sponsoring en Communicatie. 

Arno-Luc, Robbert en Jan nemen afscheid van het bestuur en ontvangen een bloemetje.  

Alannah vraagt of de structuur bestuur zichtbaar gemaakt kan worden. Het bestuur geeft aan dit te 

zullen doen. 

 

9.  Voorstel Vrijwilligersbijdrage 

Jasper licht het voorstel toe rondom de vrijwilligersbijdrage toe. Het de taak van de 

vrijwilligerscommissie om een gerichte lijst te maken met de leden die hebben aangegeven 

vrijwilligerswerk te gaan doen. Het voorstel zal per direct ingaan voor nieuwe leden en per 1 juli voor 

huidige leden.  

Alannah geeft aan dat zij het niet verstandig vindt om deze vrijwilligersbijdrage in te voeren en dat 

het beter is eerst te kijken wat de vrijwilligerscommissie kan doen.  Ook Remco vindt dat de 

vrijwilligerscommissie eerst een kans moet krijgen. Rogier vult  aan dat hij niet actiever gaat worden 

omdat hij anders 20 euro extra moet betalen. Dat zullen meer leden hebben. Hij vindt het beter om 

leden actief te gaan werven.  

Maarten vraagt zich daarnaast af of er wel genoeg vrijwilligerswerk is. Jasper geeft aan dat er taken 

genoeg zijn, dus dat dat geen probleem is.  

Ron benadrukt nogmaals dat we er als SVE naar moeten streven dat de visie VOOR en DOOR leden 

echt gestalte gaat krijgen. De ALV is verdeeld en twijfelt of het bestuur dit gaat bewerkstelligen door 

een vrijwilligersbijdrage.   

Melanie geeft aan wanneer er een concreet plan is met betrekking tot de vrijwilligerswerving er een 

nieuwe ALV uitgeschreven kan worden. Wanneer het dan noodzakelijk is om een vrijwilligersbijdrage 

te vragen, dan kan daar op dat moment voor gestemd worden.  Dit wordt als positief ervaren door 

bestuur en gehonoreerd.  

Het voorstel rondom de omgang met vrijwilligers wordt beter uitgewerkt door de verantwoordelijke 

commissie en het bestuur.  

 

10. Voorstel Contributieverhoging 

Het voorstel met betrekking tot de mogelijkheid van het bestuur om de contributie te kunnen 

verhogen wordt unaniem aangenomen door de ALV. 
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11.  Rondvraag en sluiting 

 

Alannah geeft aan dat de dameskleedkamers vies zijn. Lauri zal dit doorgeven aan de schoonmaker.  

Marcel merkt op dat de vernieuwing van de toiletten niet op de plannen SVE2020 staan. Het bestuur 

geeft aan dat dergelijke kleine zaken niet expliciet genoemd zijn in de visie, maar dat, mochten er 

zaken kapot zijn, daar uiteraard aandacht voor is. 

 

De ALV wordt om 22.58  gesloten door de voorzitter en er wordt aan alle aanwezigen een drankje 

aangeboden namens het bestuur.  

 

 

 

 

 

 

 


