
Notulen Jaarvergadering 27 september 2013 
 
Aanwezig in willekeurige volgorde: Gert van Dijk, Janny Janse, Dick Vink, Paul Boshuis, 
Joyce Ploeg, Johan Pongers, Erika van der Veen, Jan van de Beek, Jeroen Gerritse, 
Annemiek Reddering, Heleen Burgering, Gert Leeuwis, Frank Staal, Eddy Meijerink, Bert 
Glismeijer, Kees van Garder, Teuni Visser, Gert Leeuwis, René van der Linden, Rijk 
Kelderman, Dick Vink, Jan Miedema, Diederik Hendriksen, Wim Wijnveen, Gepko Hahn, 
Vincent Eggink, Carolien Bakelaar. Guus Veldhuizen, Jan Staal, Gert Dekker, Bert 
Glismeijer, Stefan Drost, Henk Erkes en Jolanda Ederveen (notulist). 
 
De volgende berichten van verhindering zijn ontvangen door het bestuur: Heren 1 en 
Christien Timorasson, Kees de Jong, Henk Bolster, Harald van de Sloot, Heren 3, Melie van 
’t Land en Ronald van der Lubbe. 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Gert opent de vergadering en geeft aan dat punt 12 wordt aangevuld met Henk Erkes als 
aftredend en herkiesbaar in de functie van penningmeester en Guus Veldhuizen is aftredend 
en niet herkiesbaar.  Verder zijn er geen aanvullende agendapunten en de agenda wordt 
vastgesteld. 
 
 

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 19 september 2012. 
De notulen van de vorige jaarvergadering worden via de beamer getoond en doorgenomen. 
Ze staan ook op de site. Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden vastgesteld. 
 
 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
 

4. Jaarverslag seizoen 2011/2012 
het jaarverslag is voorgelezen door de secretaresse.  
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5. Financieel verslag seizoen 2011/2012 
Henk licht de getoonde cijfers op de beamer toe. Diverse ontvangsten zijn o.a. vergoedingen 
van de Nevobo bij het organiseren van een toernooi als bv. Open Club. 

 
 

6. Verslag kascommissie 
Jan Miedema geeft aan dat hoe diep de kascommissie ook graaft in Henks administratie; ze 
hebben niets kunnen vinden en Teuni en Jan zijn na een gezellige avond tevreden 
huiswaarts gegaan. 
 
Gert laat schema’s zien op de beamer over het aantal trainende leden van 2010-2013 in 
verschillende categorieën (jeugd, senioren, m/v). Het ledenaantal stijgt. 
 

7. Verklaring omtrent gedrag (VOG) 
Aan de hand van een korte presentatie licht Bert de VOG toe. Doel is het creëren van een 
veilige sportomgeving voor de jeugd. We hebben al een pestprotocol en 
vertrouwenscontactpersonen (VCP’s). Vanuit de NOC NSF wordt aangestuurd op VOG’s. In 
de zaal wordt het herkend vanuit het onderwijs. Het voorstel is een werkgroep te vormen die 
de randvoorwaarden vastlegt voor het invoeren van de VOG vóór 31-12-2013, omdat tot 



deze datum de Nevobo de kosten voor de VOG’s (€30,- per stuk) nog vergoed. Dan komen 
er antwoorden op vragen als: “Wie beheert de VOG’s?”, “Wat als iemand niet mee wil 
werken aan een VOG?”, “Van welke personen is er een VOG nodig, alleen trainers, of ook 
coaches, enz?”, Hoe zit het met jeugdigen die jeugd trainen?”, “Mogen we de 
verantwoordelijkheid van jeugdige trainers bij volwassen trainers neerleggen?”. 

 
 

PAUZE 
 

8. Begroting seizoen 2013/2014 
Henk licht de getoonde cijfers op de beamer toe. We hebben van de Rabobank een 
videowall gekregen en nu is het zaak hier inkomsten uit te generen. Guus wil de 
sponsorcommissie gaan leiden en sponsors benaderen met een aanbod dat hun reclame op 
de beamer getoond kan worden op training- en wedstrijdavonden. Als het dan op de 
zaterdagwedstrijden bij Heren 1 getoond wordt, betaalt SSS een deel aan de STB. 
Trainerskosten gaan omhoog vanwege een andere betaalregeling, zaalhuur en teamgelden 
gaan omhoog. 

 
 

9. Vaststellen contributie 2014/2015 
De contributie wordt met €5,- verhoogd. Daarnaast heeft Gert het voorstel van het bestuur op 
de beamer getoond om per 2014/2015 de contributie  anders op te bouwen. Nu betaalt elk lid 
hetzelfde, ongeacht het gebruik van de faciliteiten. Het voorstel is om de contributie als volgt 
op te delen: 

o Basis contributie (1 training, trainer, materiaal, bondsgelden Nevobo) 
o Competitie bijdrage (teamgelden en wedstrijdzaal) 
o Bijdrage 2e training van het team waar men ingedeeld is (zaalhuur en trainer) 
o vrijwilligersbijdrage 

Er zijn gemengde gevoelens in de zaal, maar na de uitleg dat het niet gaat om individuele 
meerdere trainingen (bv. jeugd die wekelijks met een seniorenteam meetraint), maar om het 
team waar men in zit, lijkt het draagvlak beter. 

Belangrijke voorwaarden en wensen die vanuit de zaal worden aangedragen zijn: 
 gediplomeerde trainers die dan de extra trainingen geven. 
 Kunnen de extra kosten worden terugverdiend door meer vrijwilligerswerk te 

doen? 
 Kunnen ouders de extra kosten voor hun kind(eren) terugverdienen door zelf 

meer vrijwilligerswerk te doen? 
Degenen die trainen geven en hiervoor contributievrijstelling krijgen, krijgen dan ook de 
volledige contributie vergoed, een goede manier om de extra kosten in 1x terug te 
verdienen voor talenten. 
 

 Het bestuur werkt het voorstel verder uit en roept een extra ledenvergadering 
hiervoor bijeen. 

 
 

10. Contributie via automatische incasso. 
Elke keer de contributie innen kost de penningmeester veel tijd, als er met een 
machtiging voor automatische incasso gewerkt wordt, kost dit veel minder tijd. Zo kan 
er bv. in 2 of 4 termijnen geïncasseerd worden. Misschien is het met de nieuwe 
module van de Nevobo ook wel mogelijk om in 10 (of 12) maandelijkse termijnen te 
innen. 
E-mailadressen worden binnenkort per team geïnventariseerd en ingevoerd worden, 
zodat de post voortaan ook digitaal kan en er vanaf volgend seizoen waarschijnlijk 
geen uitnodigingen per post verzonden worden. Annet de Kruijff beheert de 
ledenadministratie. 



 
 

11. Benoeming kascommissie. 
Deze bestond uit Jan Miedema en Teuni Visser. Beiden mogen dit niet nog een jaar 
op zich nemen. Naast Anneke Jesse (zie notulen vorige ALV), is Paul Boshuis bereid 
zitting te nemen in deze commissie. 
 
 

12. Bestuur en afscheid van Johan als contactpersoon ledenadministratie.  

 Aftredend en herkiesbaar: Henk Erkes. 

 Aftredend en niet herkiesbaar: Guus Veldhuizen. Guus wordt bedankt voor zijn 
inzet met een dinerbon en bloemen. Gert licht toe dat Jan de functie algemene 
zaken vertegenwoordigt. Geen opvolger nodig. 

 Aftredend en niet herkiesbaar: Ronald van der Lubbe. Kandidaat opvolger 
Stefan Drost. 

 Vacature Heren TC: tot op heden helaas geen kandidaat gemeld; deze stoel is 
leeg in het bestuur. 

 Johan Pongers is vanwege gezondheid gestopt met ledenadministratie en 
trainen geven. Hij wordt bedankt voor zijn inzet met een dinerbon en bloemen. 

 
14.  Commissie van Beroep 

Deze commissie bestaat uit Janny Janse en Ria Hooijer. Janny geeft aan dat het 
rustig is gebleven. Janny geeft aan dat ze aan het eind van dit seizoen wil aftreden 
en vraagt het bestuur een vervanger voor haar te zoeken. 
 

14.  Prestatiebeker en ereleden 
De prestatiebeker kent al een lange lijst van namen en wordt dit jaar gegund aan 
iemand uit de “scheidsrechtershoek”: Ries van Ginkel.  

 Wim Wijnveen is koninklijk onderscheiden en dit is reden om hem op te 
nemen in de lijst met ereleden. 

 Guus als oud voorzitter wordt ook opgenomen in de lijst met ereleden.  
 

13. Rondvraag 
Gepko: Is de “gezonde sportkantine” een tip voor de inkoop? Afgesproken wordt dat 
Gepko het doorstuurt naar Jan Staal; we weten in de praktijk dat het lastig is qua 
houdbaarheid om gezonde producten te promoten en te verkopen in een kantine. 
Verder nodigt Gepko iedereen uit om mee te denken over de vrijwilligerspunten. 
Vincent: de activiteitencommissie is krap bemenst. Iedereen die mee wil doen en 
denken is van harte welkom! Erika geeft aan dat de SIOS en de VT2 trainers nog 
een activiteit moeten organiseren, wellicht samenwerking mogelijk. 
Mirella: per 1-1-2014 gaat de leeftijd voor alcohol naar 18 jaar. Verder merkt Mirella 
op dat er weinig berichtgeving van Heren 1 op de SSS site staat. (van de 
oefenwedstrijd was overigens bijna niemand op de hoogte en ook de site van de STB 
is niet up to date. 
 
Verder wordt er van de rondvraag geen gebruik gemaakt en de vergadering wordt 
gesloten om 22:22. 

 
 


