Notulen ALV seizoen 2019/2020 – 9 oktober 2020
Aanwezig in willekeurige volgorde: Joke Hahn, Geralde Bouw, Gert Leeuwis, Wim Wijnveen, Henk
Erkes, Mirella Boshuis, Kees van Garder, Christien Timorason, Aron Vink, Brand-jan van den Heuvel,
Rinaldo Bouw, Rene van der Linden, Emma van Ee, Patrick Grotenhuis, Jan Egmond, Jeroen van
Zwetselaar, Lisanne Jongetjes, Yanissa Gijsbertse, Roelinda Nicolai, Martin Berger, Martin de Bruin,
Frank Staal, Roelien Metze, Carl Koetsier, Rene Runderkamp, Ties Haket, Adriaan Kuiper, Arjan
Roelofs, Bram Wildekamp, Paul Boshuis, Gepko Hahn, Henkjan Ebbers, Bert Glismeijer, Sandra Otse,
Gert Dekker, Yvonne Sennema (notulist)
De volgende berichten van verhindering zijn ontvangen door het bestuur: Emiel Sennema, Henrieke
Hahn
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Gert wil ook alle leden echt hartelijk bedanken voor hun loyaliteit voor onze vereniging in deze
coronatijd!! We innen aan het begin van het seizoen de lidmaatschapsgelden, maar we begrijpen het
ook als hier vragen over komen omdat we geen heel seizoen hebben gedraaid. We hebben hier in
het bestuur over gesproken, hoe we hiermee om moesten gaan. Uiteindelijk zijn hier geen vragen
over gekomen vanuit de vereniging. Wel vinden we dat er wat tegenover moet staan; iedereen heeft
betaald, maar vanaf half maart tot het einde van het seizoen hebben leden geen tegenprestatie voor
hun contributie gekregen. Hierover meer verderop in de vergadering.
2. Vaststellen notulen
Met het doorlopen van de notulen van vorig jaar heeft Gert nog kort stilgestaan bij oud papier,
competitieavond, Rabobanksessies en wat daarna kwam & de kledinglijn.
Er zijn geen opmerkingen op de notulen van vorig jaar. De notulen worden hiermee vastgesteld, met
dank aan de notulist.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Jaarverslag seizoen 2019/2020
Het jaarverslag (als bijlage bij deze notulen gevoegd) wordt door het bestuur voorgelezen in de
vergadering. Waarbij de voorzitter af en toe een opmerking toevoegde. Onze jeugd is toch maar de
helft van de vereniging! Leuk om te zien dat er ook in de herenlijn steeds meer teams bijkomen en
dat het ook naar een steeds hoger niveau gaat.
Na het stuk over de livestream kwam de opmerking: verwachten we straks minder publiek hierdoor
als het wel weer mag? De reactie was vooral dat dit niet de verwachting is. Juist doordat het nu
laagdrempelig is om te kijken worden wellicht meer mensen enthousiast die straks wel extra komen
kijken. Uiteindelijk is live op de tribune zitten toch leuker. Gaan we als het publiek weer aanwezig

mag zijn, nog steeds ook livestreamen? Yanissa levert via de chat input: Er komen nu 360° camera's,
deze zijn in eerste instantie alleen voor heren 1. Waarschijnlijk gaan we deze voor de hele vereniging
gebruiken en kunnen we deze vanuit huis aan gaan zetten. Dan blijven we zoveel als mogelijk
livestreamen. Maar het liefst hebben we natuurlijk weer live publiek op de tribune!
5. Financieel verslag seizoen 2019/2020
Sandra neemt de leden mee in het financieel verslag van afgelopen seizoen.
Ontvangsten: hier zijn we zo goed als op begroting uitgekomen. Geen inkomsten vanuit AC; denk
aan acties zoals Gelderse Verleiding, en een stuk minder aan barinkomsten. Wel is er 4000 euro
vanuit de overheid ontvangen. De Rabo clubactie (is ook nu net weer gestart, anders dan andere
jaren kan je voor SSS en STB apart stemmen en het kan via de app) en aan sponsoractie; Club van
100 en Hoofd SponsorSSS-actie. Voor deze laatste actie is nu met 20% rekening gehouden, er moet
nog een deel van de kosten vanaf, dus nog voorzichtig rekening mee gehouden.
Qua kosten: zaalhuur hebben we niet alles hoeven te betalen, de discussie hierover is nog niet
helemaal afgerond. Trainers zijn vanaf april niet meer betaald, dit is een vrijwilligersvergoeding en
daar moet wel wat tegenover staan. Kregen van de meeste trainers ook al de reactie dat ze dit niet
meer nodig vonden. Er was een voorziening getroffen van 10.000 euro voor de AC voor het
jubileumjaar, waar maar 3.000 euro van gebruikt is.
Al met al hadden we begroot op 1000 euro uit te komen en we zijn dus op een erg hoog bedrag
uitgekomen. Dit zoals hierboven al genoemd, doordat we wel alles geïnd hebben en minder kosten
hebben gehad. We willen dit t.z.t. wel terug laten komen richting de leden, die we zoals al gezegd
erg bedanken voor hun loyaliteit. We willen echter eerst nog afwachten hoe het verder gaat, we
hebben de buffer ook wel hard nodig waarschijnlijk.
Gert voegt nog toe aan deze opsomming het verhaal rondom de zaalhuur: Met De Meerwaarde
hebben we een contract voor een jaarplanning. Rene geeft vooraf aan wat we verwachten nodig te
hebben voor 1 jaar en dat nemen we dan per maand af. Daarnaast hebben we ook nog een contract
met Optiesport voor de zaalhuur van de andere ruimtes buiten De Meerwaarde. Optiesport riep
toendertijd gelijk dat wij gebruik moesten maken van de overheidsregeling (zij konden dit niet). De
Meerwaarde is redelijk coulant, maar die willen we ook voor een deel tegemoet komen. Daarom
hadden we besloten om er toch gebruik van te maken; eerst het Optiesport deel wat ze volgens het
contract recht op hebben en dan het overige deel naar De Meerwaarde. Ook als kritische leden ons
achteraf vragen waarom we het niet gedaan hebben, heb je ook geen goed verhaal. We wisten
echter al wel dat we op een grote + uit zouden komen, met wel goede argumenten, maar toch voelt
het dan niet goed om gebruik te maken van overheidsgelden. Echter we wilden achteraf ook geen
spijt krijgen, je weet nooit hoe het gaat lopen. Wel hebben we besloten dat als De Meerwaarde het
niet hoeft te hebben dat we het zullen terugstorten (hoe is nog wel de vraag ?). Dit alles in open en
eerlijkheid met een ieder.
Er zijn verder geen vragen over dit financieel verslag. Sandra bedankt!
6. Verslag kascommissie
Mirella Boshuis en Cynthia Barten zijn bij Sandra langs geweest als kascommissie voor zowel de
vereniging als voor Time-Out, de kantine. Ze hebben alles goed doorgenomen en de vragen zijn goed

beantwoord. Het ziet er prima uit! Wel is er afgesproken om een standaard controle formulier op te
stellen. Zo kan het in de toekomst altijd op dezelfde wijze wordt gecontroleerd.
7. Benoeming kascommissie
Mirella Boshuis en Cynthia Barten zullen ook komend jaar als kascommissie fungeren.
8. Cijfers in grafieken
Gert laat weer in een aantal grafieken zien hoe het gaat met het ledenaantal van de vereniging en
dat uitgesplitst over jeugd; meisjes/jongens verhouding en de senioren; heren/dames verhouding.
Ook het aantal mutaties: 45 erbij, 64 eraf. Dit regelt Annet de Kruijff allemaal, hier is zij het hele jaar
door druk mee.
9. Begroting seizoen 2020/2021
De begroting voor het nieuwe seizoen wordt op de beamer getoond. Lijkt in veel punten op die van
vorig jaar, alleen voor de kantine inkomsten is nu maar de helft opgenomen. De kantine zal slechts
beperkt tot helemaal niet open zijn, waardoor we een groot deel van die omzet zullen missen.
Inkomsten vanuit sponoren is wat verhoogd aangezien er nieuwe sponsoren bijgekomen zijn. De
extra ontvangsten van de acties Club van 100 & Hoofd SponsorSSS-actie zijn niet weer opgenomen.
Het blijft koffiedik kijken.
Kijken we naar de kosten dan gaat de Nevobo de lidmaatschapsgelden de 3 komende jaren met EUR
2,50 verhogen. Voor dit jaar hebben wij besloten om dit niet door te belasten naar de leden. Heren 1
heeft voor komend seizoen geen nieuwe ballen aangeschaft, hierdoor schuiven er ook geen ballen
door naar ons en hebben we zelf een aantal nieuwe ballen moeten aanschaffen. De kosten voor de
AC zijn gelijk aan die van volgend jaar, de AC had voor dit jaar wat meer ingezet op jeugd omdat daar
ook in coronatijd meer voor mogelijk is. Echter hebben ze helaas al 2 activiteiten op moeten
schorten; Diner Rouler en het jeugdfeest.
Een vraag hierover: Waar komen de boetes vandaan?
Het zijn er dit jaar niet veel geweest, een voorbeeld: een vader die geen lid is heeft een jeugdteam
gecoacht. Is het echt een fout die aanwijsbaar is aan een lid, dan wordt het doorbelast naar dat lid.
10. Contributie seizoen 2019/2020
De Nevobo gaat de lidmaatschapsgelden de komende 3 jaar dus met elke keer EUR 2,50 verhogen.
Wij vinden dat we, gezien het feit dat we er als verenging goed voor staan EN het feit dat onze leden
hun loyaliteit hebben getoond aan de vereniging in de afgelopen maanden, we de verhoging voor
komend seizoen niet door kunnen voeren in de contributie. Vandaar dat we die als vereniging voor
onze rekening nemen. Er zal dus geen contributieverhoging zijn.
11. Leden in het zonnetje
Prestatiebeker
Er zijn veel vrijwilligers en als je iemand speciaal benoemd benadeel je daarmee de rest. We willen
echter wel altijd de prestatiebeker aan iemand overhandigen. Deze is weggelegd voor een lid (of
groepje leden) dat ‘voor een korte of langere periode een kar heeft willen trekken om iets voor SSS

te doen. Vanuit een interne motivatie iets voor de club te willen betekenen'. De prestatiebeker
wordt al sinds de jaren 1960 uitgereikt en kent dus al een lange en bijzondere lijst aan
SSSupervrijwilligers.
Bij deze willen de we prestatiebeker aan Annet de Kruijff overhandigen omdat zij al vele jaren de
stille kracht is achter de ledenadministratie van de vereniging. Annet is verrast als de
penningmeester en de secretaris opeens voor haar huis staan en deze beker met een bloemetje aan
haar overhandigen! Hier is een foto van gemaakt die via de beamer wordt getoond in de
vergadering. Hij is je van harte gegund Annet! Gefeliciteerd!
12. Mededelingen bestuur
Aftredend:
Nadat Gert als voorzitter al voorzichtig had aangegeven om het stokje binnenkort te willen gaan
overdragen en Gepko hier na een tijdje op reageerde met hier wel interesse voor te hebben, is het
balletje daadwerkelijk gaan rollen en is Adriaan Kuiper bereid gevonden om de plek van Hoofd Heren
TC over te nemen. Adriaan die Gert kent als iemand die rustig is en goed over dingen nadenkt, en al
een tijdje ook een deel van de herenindeling op zich nam, ziet hierin een goede opvolger voor deze
plek en heet hem van harte welkom in het bestuur. Daarmee kan Gepko, die goede lijnen heeft
uitgezet bij de Heren, die veel contacten heeft in het volleybal wereldje, die oplossingsgericht is, oog
heeft voor de jeugd, aanspreekbaar en betrokken is, nu de stap gaan maken naar het
voorzitterschap. Bedankt voor je inzet de afgelopen jaren als Hoofd Heren TC!
Dan over naar Bram Wildekamp, die al vele jaren bij de jeugd betrokken is en die langzaamaan
binnen de TC het eerste aanspreekpunt werd, die wel een ander profiel heeft dan de meeste
bestuursleden, maar daarmee ook voor een vrolijke noot zorgt en wel voor datgene staat waar hij
verantwoordelijk voor is. Hiermee dus een goede vervanger voor Bert die nu aftreed als Hoofd Jeugd
TC. Typerend aan Bert is de stille kracht die juist de aandacht legt op dingen waar anderen aan
voorbij gaan. Ook is hij iemand die betrokken wil blijven, zo neemt hij nu weer het stokje v.w.b. het
wedstrijdsecretariaat over van Wim Wijnveen. Komend seizoen nog samen om zo langzaamaan de
taken geheel over te dragen. Bert hartelijk bedankt voor de 8 jaar zitting in het bestuur! Bram
hartelijk welkom!
De functie die tot voor kort nog vacant was, wordt gelukkig opgevuld door Arjan Roelofs. Arjan die
volgens Gert een erg goed profiel heeft voor deze plek: hij is namelijk ook onderwijzer, hij is
volleybal technisch erg sterk; dit heeft hij zowel spelend als al die jaren als succesvol trainer wel
laten zien, en hij is ook echt een verenigingsmens. Ook Arjan van harte welkom in het bestuur en
veel succes gewenst bij de invulling van de functie als Hoofd TC van de Dames!
Voordat Henkjan deze plek opvulde was die ook al lastig in te vullen. Volgens Gert was er toen maar
één iemand die hiervoor in aanmerking kwam en gelukkig kwam Henkjan daar toen zelf ook achter.
Hij heeft dit ook laten zien en waar gemaakt. Dit is te meten aan: de toestroom vanuit de omgeving,
nooit klachten gehad, het aantal teams die erbij gekomen zijn en het niveau waar de teams nu op
opereren. Gert bedankt ook Henkjan voor al zijn jaren die hij in deze functie binnen de vereniging
heeft gestoken!
En dan komt het moment om het stokje met plezier over te dragen aan Gepko. Het is belangrijk dat
er doorstroming in het bestuur is. Terugkijkend op de afgelopen 10 jaar is vooral het hoogtepunt de

verhuizing naar De Meerwaarde geweest. Als dieptepunt zijn er geen momenten geweest. Er zijn
lastige momenten geweest, bij de minuten stilte voor leden die ons ontvallen zijn, maar dit ziet Gert
niet als dieptepunten. Dit hoort bij een vereniging, bij het leven. Hij heeft een goede 10 jaar gehad
omdat er een goed bestuur naast hem stond, met het huidige bestuur, maar ook met jarenlang Henk
Erkes en Jan Staal naast zich. En niet alleen het bestuur, maar ook met een Rene als zaalplanner, met
Brandjan voor de website, met Wim als wedstrijdsecretariaat, Kees scheidsrechters en Annet voor
de ledenadministratie. Dat maakt het voor een voorzitter makkelijk. Leuk ook om de jonge jongens
en meisjes die je in de jeugd hebt zien binnenkomen, nu op de zaterdagen weer in H1 en 2 en D1
terug te zien. Gert vertelt dat hij het met heel veel plezier heeft gedaan en wenst Gepko en de rest
van het bestuur veel succes toe.
Gepko: zoals Henkjan het mooi verwoorde was Gert als voorzitter vooral bezig met de boel bij elkaar
houden, relativeren en de-escaleren (gisteren nog als laatste voorzittersactie) en bekeek je de zaken
altijd met een helicopterview. Een hele stabiele voorzitter, met een heel stabiel bestuur. In de
afgelopen 10 jaar zijn 13 wisselingen in het bestuur geweest, op 7 posten, dit is niet veel. Voor jou
stonden de vrijwilligers altijd boven aan. Ook nu weer verleg je de aandacht gelijk weer naar het
team en de vrijwilligers binnen de vereniging die om je heen stonden. En als je dan kijkt naar de
categorieën van vrijwilligers; je hebt de prestatiebeker, je hebt leden van verdiensten (Henk vorig
jaar nog) en je hebt ereleden. Hier zijn er 11 van benoemd in de afgelopen 60 jaren, en je vindt het
zelf waarschijnlijk niet, maar wij als bestuur vinden dit wel; we willen je niet alleen hartelijk danken,
maar je ook hier vanavond benoemen als Erelid. Dit voor je 10 jaar, 1/6 van het totale bestaan van
de vereniging, voorzitterschap waarin je de club verhuisd hebt naar De Meerwaarde en een groep
betrokken vrijwilligers hebt weten te verzamelen waarmee je SSS het laten uitgroeien tot een
financieel gezonde en stabiele vereniging.
13. Rondvraag
Arjan: goed om bij het alternatief voor het ophalen oudpapier ook aan de jeugd te denken. Die zijn
vaak best bereid om wat te doen.
Emiel: een oproep voor scheidsrechters voor de zaterdag! Het is nu ingedeeld, maar wel erg krap.
Gepko: heeft een goede vrijwilligerstaak voor Gert nu hij meer tijd krijgt: de AED cursus inplannen!
(dit is een actiepunt die al een tijdje op zijn naam staat in de bestuursvergadering
)
14. Sluiting
Aan Gepko werd de vraag gesteld wat zijn speerpunten zijn. Die zal hij in een volgende nieuwsflitSSS
beschrijven. Echter wil hij wel kwijt dat het tof is om voor zo’n grote club, 1 van de 20 grootste
verenigingen, waarbij alles kan, waarbij iedereen voor elkaar klaar staat, voorzitter te zijn. En waar
het, zoals Gert ook al aangeeft, een gespreid bedje is. Het zal dus meer gericht zijn op het verder
uitbouwen van de vereniging, wellicht richting 1 van de superclubs. Het hoeft echter niet te gek, niet
te veel.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder hartelijk voor zijn/haar komst of
aanwezigheid via de online vergadering. Hij hamert nog een laatste maal de vergadering af en
overhandigt de voorzittershamer aan Gepko.

