Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum Maandag 30-10-2017

Afwezig met bericht: Alannah de Roos; Jacqueline van den Berg; Andre Seegers; Mieneke
Knottebelt; Ad de Ruijter; Ruben van de Hoven; Irene Aangeenbrug; Jacob ten Have; Remco Haring;
Kelly Leideritz; Sascha Kwakernaak; Jaemon Michel; Timeas Schim van der Loeff; José van Herk;
Aanwezig: Robbert Bod, Ben van Alphen, Berber Heerschop, Laura Daatzelaar, Jan Tabak, Maurice
Schulte, Hans Nieuwenhuis, Erik van der Wurff, Obbe Tuinenburg, Wouter Bloksma, Folkert
Schuurman, Eddy Loffeld, Freerk Veldkamp, Jan Mulder, Jan Braat, Rogier Kessel, Susanne van
Berkum, Jan Bruins, Melanie van Berkum, Wouter Dubois, Jasper Graaff, Lauri Bakker, Ron van der
Maarel, Anton Boonen

De Algemene Ledenvergadering vangt aan om 20:30 uur

1. Opening, vaststelling agenda & berichten van verhindering.
De voorzitter opent de avond, stelt de agenda vast. Berichten van verhindering staan
hierboven aangegeven.
2. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
3. Notulen van de vorige ALV op 12 oktober 2016.
Erik van der Wurff geeft aan wel aanwezig te zijn geweest op de ALV. De secretaris voegt dat
toe in de notulen van vorig jaar.
De notulen van de ALV op 12 oktober 2016 worden door de Algemene Ledenvergadering
goedgekeurd.
4. Presentatie voorzitter over seizoen 2016 / 2017 + blik op de toekomst.
Jasper Graaff geeft een presentatie. De jaarverslagen vormen de basis van deze presentatie.
Wouter Bloksma vraagt of er gevolgen zijn van de bouw van de nieuwe sporthal met
betrekking tot de parkeerplaatsen. Jasper Graaff geeft aan dat we waarschijnlijk 5
parkeerplekken inleveren. De gemeente geeft aan dat er genoeg parkeerplaatsen zouden
moeten zijn.
Erik van der Wurff vraagt hoe de ledenwerving van de jeugd door MJ gaat verlopen. Jasper
Graaff geeft aan dat het een particulier bedrijf is dat zeer succesvol is bij andere
verenigingen. Hoop is dat dit nieuwe jeugdleden oplevert.
Eddy Loffeld heeft een vraag over de opleiding van nieuwe trainers, met name voor de
donderdagavond. Wouter Dubois geeft aan dat er in najaar een trainerscursus start waarmee
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hij hoopt dat dit de trainingen verbetert. Op dit moment begeleidt Remco Haring de nieuwe
trainers. Eddy Loffeld geeft eveneens aan dat hij graag wil leren tijdens de training, maar dat
dit op dit moment niet goed mogelijk is. Jasper Graaff en Wouter Dubois geven aan dat het
bestuur bezig zijn om te kijken naar wat de beste optie is; bijvoorbeeld door een extra
begeleider te vinden waardoor Maurice Schulte beide groepen kan gaan trainen.
Berber Heerschop vraagt hoe het met de stand van zaken zit betreffende de aanpassingen
aan het gebouw. Jasper Graaff geeft aan dat er geen aannemer bereid was om de
verbouwingen te doen óf dat de aannemer te duur was.
Erik van der Wurff vraagt hoelang het duurt om het gebouw uit te breiden. Jasper Graaff
verwacht dat begin volgend jaar de gesprekken met de gemeente kunnen worden gestart.
Dit zal een flinke periode vergen. Ook de verbouwing zal enige tijd duren. Het is moeilijk in te
schatten hoelang.
Susanne van Berkum vraagt of we als bestuur een idee hebben wat we specifiek uit de
begeleiding van de Rabobank kunnen halen. Jasper geeft aan dat deze gesprekken volgende
maand gepland zijn. Op dit moment is de specifieke begeleiding nog niet duidelijk.
Obbe Tuinenburg vraagt of de Rabobank toch niet gefocust is op topsport (bij SVE). Jasper
Graaff geeft aan dat de begeleiding van de Rabobank specifiek op breedtesport focust en
niet op de Topsport.
Susanne van Berkum vraagt wat de specificatie is van gezonde sportkantine, o.a. met
betrekking tot rookgedrag. Jasper Graaff geeft aan dat op dit gebied het komende jaar beleid
zal worden gevormd. Dit zal gebeuren in het verlengde van de aanpassingen die gedaan
worden aan het gebouw.

5. Acties ten behoeve van portefeuille vrijwilligerszaken.
Jasper Graaff introduceert Melanie van Berkum als nieuw bestuurslid voor de portefeuille
Vrijwilligerszaken. Melanie van Berkum licht de werkzaamheden van de
Vrijwilligerscommissie toe en geeft aan wat de planning is voor komende periode. Een
belangrijk speerpunt is het beleid rondom de bar(bezetting).
Susanne van Berkum vraagt of er een jaarplanning is voor vrijwilligerszaken. Melanie van
Berkum geeft aan dat er op dit moment een planning is maar dat die nog verspreid moeten
worden. De planning kan ook op facebook komen of op de website.
Laura Daatzelaar vraagt of er een samenwerking is met de Evenementencommissie (en/of
andere commissies), bijvoorbeeld om er voor te zorgen dat er genoeg vrijwilligers zijn. Het
bestuur ondersteunt deze gedachte.
6. Verslag Kascommissie door Erik vd Wurff & Obbe Tuinenburg en verkiezing nieuwe
Kascommissie.
Jasper Graaff licht het financieel jaarverslag toe zoals door de penningmeester is opgesteld.
Susanne van Berkum vraagt of de prijs van de consumpties niet omlaag kan ivm met afdracht
btw. Jasper Graaff geeft aan dat dit in de toekomst helaas niet het gewenste resultaat zal
hebben. Robbert Bod geeft aan dat er een financiële meevaller zal zijn (met betrekking tot
btw) wanneer de kantine verbouwd zal worden.
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Rogier Kessel vraagt of er een creatieve manier is door bijvoorbeeld de kosten van Dombo
apart te houden. Het bestuur is hier pertinent tegen; het bestuur wil namelijk geen creatieve
boekhouding hanteren.
Berber Heerschop vraagt wat ‘uitleen tenue’ is. Lauri Bakker geeft aan dat dit om
bijvoorbeeld trainingspakken gaat voor de combinatiefunctionaris.
Erik van der Wurff geeft aan dat de kascommissie op 8 oktober 2017 langs is geweest bij de
penningmeester. De kascommissie heeft een aantal punten besproken, waaronder BTW, de
toegenomen marges, inkomsten uit de grote clubacties zijn teruggelopen, inschrijfgelden
toernooien*, en toegenomen kostenpost materialen (bijvoorbeeld ballen & verdwenen
batjes)**.
* Bestuur geeft aan dat senioren hun toernooikosten zelf betalen (duidelijker aan te geven).
Maurice Schulte geeft aan of het misschien een optie om het toernooigeld bij de contributie
te rekenen. Jasper Graaff geeft aan dat dit door de penningmeester zal worden opgepakt.
**Maurice Schulte geeft aan dat de batjes voor de verkoop waarschijnlijk door de
combinatiefunctionaris zijn gebruikt om nieuwe leden een batje te geven voor de training.
Oplossing om nieuwe batjes in de kast van de kleding te doen.
De kascommissie geeft decharge voor de penningmeester. Het financieel jaarverslag wordt
goedgekeurd door de ALV.
Andre Seegers heeft zich aangeboden om deel te nemen aan de kascommissie.
Obbe Tuinenburg zal samen Andre Seegers volgend jaar de kascommissie vormen. Dit wordt
door de ALV goedgekeurd.
7. Begroting 2017 / 2018.
Lauri Bakker geeft aan dat de kosten erg hoog zijn. Het bestuur moet daar rekening mee
houden in het nieuwe seizoen.
Susanne van Berkum geeft aan dat de kosten voor de evenementen eventueel omlaag
zouden kunnen. Het bestuur geeft aan dat daar inderdaad ook rekening mee gehouden
moeten worden, maar heeft daar alle vertrouwen in.
Ron van der Maarel geeft aan waarom de omzet van de kantine hetzelfde blijft. Lauri Bakker
geeft aan dat er een vaste kern is die voor de omzet zorgt. Deze kern zal niet veel uitgebreid
worden door stijgende ledenaantal.
De begroting 2017/2018 wordt unaniem goedgekeurd door de ALV.

8. Verkiezing bestuursleden:
-

Jasper Graaff (Nu Algemene Zaken/Voorzitter) gaat zijn tweede jaar in.

-

Anton Boonen (Nu Secretariaat) gaat zijn tweede jaar in.
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-

Lauri Bakker (Nu Penningmeesterschap) is aftredend en stelt zich herkiesbaar.

Lauri Bakker geeft aan dat zij haar laatste termijn in gaat. Lauri Bakker wordt unaniem gekozen
door de ALV

-

Wouter Dubois (Nu Technische Zaken) is aftredend en stelt zich herkiesbaar.

Wouter Dubois geeft aan dat hij zijn laatste termijn in gaat. Wouter Dubois wordt unaniem
gekozen door de ALV.
-

Ron van der Maarel (Nu Sponsoring & Communicatie) gaat zijn tweede jaar in.

-

Melanie van Berkum neemt op dit moment nog geen zitting in het bestuur maar stelt zich
verkiesbaar voor een nader te bepalen portefeuille. Melanie van Berkum wordt unaniem
gekozen door de ALV

Jasper Graaff geeft aan dat Robbert Bod al heel lang lid en betrokken is bij de vereniging en dat
het bestuur hem graag wil voordragen als Lid van Verdienste. Het voorstel wordt unaniem
goedgekeurd door de ALV.

9. Voorstel om de contributie per 1 juli 2018 te kunnen verhogen met maximaal 3%.
Het voorstel wordt unaniem goedgekeurd door de ALV.

10. Rondvraag en sluiting.

Eddy Loffeld heeft een vraag over de grootte van het sponsorbedrag en vraagt wat de
financiële bijdrage van SVE is.
Robbert Bod geeft aan of er een aparte whats-app groep opgericht kan worden voor
belangrijke informatie van SVE. Het bestuur gaat er mee aan de slag (communicatie).
Berber Heerschop vindt het verrassend dat de damesteams altijd keukendienst hebben. Lauri
Bakker zal dit op de agenda van de barcommissie zetten.
Jan Mulder vraagt om een overzicht van mensen die lid zijn geworden. Het bestuur pakt dit
op en plaatst o.a. een up to date ledenlijst in de dropbox.
Susanne van Berkum geeft aan dat ze graag wil zien dat wanneer er een kampioenschap is
daar sympathiek mee omgegaan wordt.
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Erik van der Wurff vraagt of er al meer zicht is of de zaal boven vaker verhuurd zou kunnen
worden. Jasper Graaff geeft aan dat dit nog niet het geval is, maar dat op de site van de VSU
een advertentie is geplaatst.
Jasper Graaff sluit de vergadering om 21.54 uur
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