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Notulen Algemene Ledenvergadering 12 november 2018 

 

Aanwezig: Jan Mulder, Jacob ten Have, Robbert Bod, Maurice Schulte, Wouter Bloksma, André 

Seegers, Folkert Schuurman, Ben van Alphen, Jose Ridder, Rogier Kessel, Obbe Tuinenburg, Jan Braat, 

Jan Bruins, Jasper Graaff, Melanie van Berkum, Lauri Bakker, Ron van der Maarel, Wouter Dubois, 

Anton Boonen 

Afwezig met bericht: Ad de Ruijter, Jacqueline van den Berg, Josje Rövekamp, Mieneke Knottenbelt, 

Laura Daatzelaar, Remco Haring, Hans Nieuwenhuis 

 

 

De Algemene Ledenvergadering vangt aan om 20:30 uur in de kantine van SVE.  

 

1. Opening, vaststelling agenda & berichten van verhindering. 
 
De voorzitter opent de avond, stelt de agenda vast. Berichten van verhindering staan 
hierboven aangegeven. 
 
 

2. Mededelingen. 
 

Jasper Graaff geeft aan dat dit de laatste keer is dat Anton als secretaris de notulen maakt.  

Hij benoemt vervolgens dat de opkomst van dit jaar vrij laag is.  

 

3. Notulen van de vorige ALV op 30 oktober 2017. 
 
Er zijn geen op-of aanmerkingen over de notulen van 2017. 
 

 
4. Presentatie voorzitter over seizoen 2017 / 2018 + blik op de toekomst. 

 
Jasper geeft een presentatie voor de aanwezige leden van de vereniging met daarin een 
terugblik op het seizoen 2017-2018 en een vooruitblik voor het komende seizoen. 

 
 

5. Verslag Kascommissie door Obbe Tuinenburg & Andre Seegers en verkiezing nieuwe 
Kascommissie. 
 
Verslag Kascommissie 
Op maandag 29 oktober 2018 hebben wij het financieel jaarverslag bij penningmeester Lauri 
Bakker gecontroleerd. We hebben daartoe de jaarrekening van het afgelopen boekjaar 
besproken, de eindsaldi van de bankrekeningen gecontroleerd en verder steeksproefsgewijze 
controles uitgevoerd. Het jaarverslag en bijbehorende administratie zitten goed in elkaar, 
waaruit blijkt dat Lauri de administratie goed bijhoudt. Sinds afgelopen jaar (2017-2018) 
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moet SVE voor het eerst een volledig jaar BTW afdragen. Een aantal punten die in onze 
controle extra aandacht kregen, waren de volgende:  
1) BTW afdracht en ruimte in de begroting.  

Door de toegenomen kantineomzet gedurende de afgelopen jaren is deze boven de 
bovengrens van de BTW-vrijstelling gekomen. Dit betekent dat we over het jaar 2017-
2018 voor het eerst het gehele jaar BTW betalen, maar ook de BTW over onze inkoop 
aftrekken. Door deze verandering is de winst uit de kantine-omzet lager dan in de 
afgelopen jaren.  

2) Kostenpost materiaal en gasrekening  
De kostenpost van materiaal is een blijvend punt van zorg. Er is slecht zicht op de 
voorraad van leenbatjes en SVE-shirts in de materiaalkast. Hierdoor gaat er veel 
materiaal verloren, wat kosten met zich meebrengt die relatief gemakkelijk te 
voorkomen zijn. Aanbeveling is daarom de leenbatjes en SVE-shirts alleen via een 
beperkt aantal personen, door het bestuur aangewezen, uit te geven en de kast in de 
kantine consequent op slot te doen. Hiernaast zijn de verwarmingskosten (gasrekening) 
significant. Het is onduidelijk of dit samenhangt met een intensiever gebruik, of dat de 
verwarming aanstaat als het gebouw niet gebruikt wordt. Concluderend stellen wij aan 
de leden voor, om de jaarrekening 2017/2018 goed te keuren, en decharge te verlenen 
aan het bestuur voor het gevoerde financiële beheer.  

 
De kascommissie geeft decharge voor de penningsmeester. Het financieel verslag wordt 
goedgekeurd door de ALV. Naast André Seegers geeft Rogier Kessel aan deel te nemen aan 
de kascommissie. Dit wordt door de ALV unaniem goedgekeurd. 
 
Met betrekking tot de jaarrekening van TTP: 
 
Rogier Kessel vraagt of de gemeente niet bezig is om de mogelijkheid te geven om de 
erfpacht af te kopen. Volgens Jasper is dit niet aan de orde en zal dit ook aardig in de 
papieren lopen. 
 

 
6. Begroting 2018 / 2019. 

 
Jasper bespreekt de begroting van 2018-2019 in zijn presentatie. 
 
Rogier Kessel geeft aan dat wonderbaarlijk is dat de Rabobank zowel sponsort als geld vraagt 
voor de bankkosten. 
 
Robbert Bod vraagt of wij vrij zijn in het besteden van 4.500 euro sponsorgeld. Jasper geeft 
aan dat dit klopt en dat het enige wat de Rabobank vraagt promotie is. 

 
Jasper roept de ALV op om na te denken over de plannen van TTP; men is welkom in de 
werkgroep. 
 
Jasper roept de ALV op om te stemmen op clubheldvanhetjaar.nl 
 

 De begroting 2018-2019 wordt unaniem goedgekeurd door de ALV 
 
 

7. Verkiezing bestuursleden: 
 

- Jasper Graaff (Nu Algemene Zaken/Voorzitter) is aftredend en stelt zich herkiesbaar.  
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Jasper Graaff wordt unaniem verkozen tot voorzitter voor de komende twee jaar.  

- Anton Boonen (Nu Secretariaat) is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.  

Jasper Graaff bedankt Anton voor zijn bewezen diensten. 

- Jan Bruins neemt op dit moment nog geen zitting in het bestuur maar stelt zich verkiesbaar 

voor de portefeuille Secretariaat.  

Jan Bruins wordt unaniem door de ALV verkozen tot secretaris van SVE. 

- Lauri Bakker (Nu Penningmeesterschap) gaat haar tweede jaar in.  

- Wouter Dubois (Nu Technische Zaken) gaat zijn tweede jaar in. 

- Ron van der Maarel (Nu Sponsoring & Communicatie) is aftredend en stelt zich herkiesbaar.  

Ron van der Maarel wordt unaniem door de ALV verkozen voor een nieuw termijn.  

- Melanie van Berkum (Nu Vrijwilligerszaken) gaat haar tweede jaar in.  

 

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

 
 

9. Rondvraag en sluiting. 
 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  

Lauri Bakker wordt vervolgens voorgedragen als Lid van Verdienste. Dit wordt unaniem 

goedgekeurd door de ALV.  

` Robbert Bod ontvangt een cadeau vanwege zijn eerste jaar als Lid van Verdienste. 

 

 

 

 

 

 

 

 


