Algemene Ledenvergadering SSS
Datum
Plaats

: Vrijdag 25 september 2009, aanvang 20.00 uur.
: Sam Sam.

Aanwezig van Bestuur
: Guus, Henk, Ronald, Jan Willem en Willem.
Afwezig van Bestuur m.k. : Conny en Diederik.
Aantal aanwezige leden
: 36.
Afmelding ontvangen van : Melina Pater, Joni Schut, Annelies Blanken, Jantine vd Beek,
Ellen Breedveld, Anouk Kwant, Mylène vd Sloot, Marcella
Verbeek, Marianne vd Heijden, Barbera van Schaick,
Marjolein Hertgers, Ilse van Santen, Caroline Minnen,
Edith vd Woerd, Mariëlle vd Lubbe, Willem Held, René
Runderkamp, Eddie Meijerink en het gehele Heren 1-team.

1. Opening en vaststellen agenda.
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
De voorliggende agenda wordt zonder verdere op- of aanmerkingen vastgesteld.
In verband met de afwezigheid van Conny zal Willem deze vergadering notuleren.
2. Vaststelling vorige notulen ( 18-09-2008).
Mevrouw Snoek, deelt, naar aanleiding van haar rondvraag over het jeugdbeleid, dat haar
zou worden toegezonden, mede deze tot op heden niet ontvangen te hebben.
Antwoord: Zal, met excuses, alsnog worden gedaan.
Voor het overige worden de notulen, met dank aan de notuliste, goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken.
Geen.
4. Jaarverslag 2008/2009.
Guus leest het jaarverslag, met daarin ondermeer een aantal sportieve hoogtepunten van
diverse teams en met dankzegging aan de vele vrijwilligers, die (soms al jarenlang) er
mede voor zorgen, dat de vereniging gezond is en blijft, voor.
Het verslag geeft de vergadering geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.
5. Financieel verslag 2008/2009.
De ter inzage liggende exemplaren worden op onderdelen door Henk toegelicht.
Jan Miedema: Zijn er niet meer inkomsten uit de barexploitatie gehaald ?
Antwoord: Jawel, maar dat wordt het komend boekingsjaar verwerkt.
Verder geen op- of aanmerkingen op dit verslag. Met dank aan de penningmeester.
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6. Verslag kascontrolecommissie.
De commissie bestond dit jaar uit Johan Pongers en Gijsbert van Driesten.
Johan Pongers: Jammer, dat de barcijfers niet tijdig bekend waren, zodat ze konden
worden meegenomen.
Antwoord : Zie vorig agendapunt. Licht e.e.a. nogmaals uitgebreid toe.
Johan Pongers: Volgend jaar wel op tijd ?
Antwoord : Doen we ons best voor.
Voorts deelt Johan mede, dat de kas en bijbehorende bescheiden zijn gecontroleerd en in
orde bevonden.
De penningmeester wordt hierop decharge verleend.
Vragen m.b.t. dit onderwerp uit de vergadering:
Henk Bolster: Kascontrolecommissie bestond toch uit Johan Pongers en Eddie Meijerink ?
Antwoord: Klopt, maar Eddie zag er toch van af. Gelukkig was Gijsbert van Driesten
beschikbaar om de opengevallen plek in te vullen.
Melie van ’t Land: Waarom wordt de energienota van de gemeente niet bekend gemaakt ?
Antwoord: Is geen geheim. Wordt ter vergadering alsnog door Guus bekend gemaakt. Dit
heeft overigens verder niets met de vereniging te maken.
7. Begroting seizoen 2009/2010.
In verband met het wat krappe aantal beschikbare copiën van deze begroting, behandelt
Henk deze begroting puntsgewijs.
De begroting roept bij de vergadering geen op- of aanmerkingen op. Een applaus valt
Henk ten deel.
8. Vaststellen contributie seizoen 2010/2011.
Inspelend op de recessie en mede gelet op de goede jaarcijfers van de vereniging, deelt de
vz mede, dat voor het seizoen 2010/2011 de contributie met 1 euro zal worden verlaagd.
Melie van’t Land : Is dat inclusief de bondscontributie aan de NeVoBo ?
Antwoord: Ja,
Vergadering onder applaus met dit contributievoorstel accoord.
9. Vaststelling kascontrolecommissie.
Rijk Kelderman meldt zich daarvoor aan. Naar een tweede lid wordt nog gezocht.
Opmerking : Na de vergadering meldde Geert Jan Welink zich alsnog aan. Commissie
daarmee op sterkte.
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10. Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn dit jaar: Guus (voorzitter), Conny (secretaris) en
JanWillem Jacobs (jeugd).
Guus bedankt de aftredende leden voor hun betrokkenheid en inzet.
Voor de vacature van secretaris heeft Jolanda Ederveen zich aangemeld. Zij wordt onder
applaus in het bestuur verkozen.
Voor de vacature van jeugdbestuurslid heeft Paul Boshuis zich aangemeld. Ook hij wordt
onder applaus in het bestuur opgenomen.
Beiden stellen zich kort voor.
Voor de vacature van voorzitter hebben zich geen kandidaten gemeld.
De aftredende voorzitter vraagt de vergadering of zij ideeën heeft om uit deze impasse te
geraken.
Hierop vraagt Harald vd Sloot het woord: Hij deelt mee, dat hij naarstig op zoek is
geweest naar een waardig opvolger, maar helaas nog zonder resultaat. Ook zijn eigen
ambitie kan hij, in verband met de onverenigbaarheid van taken (Stichting), nog niet
najagen.
Mede gelet op het aanstaande 30-jarige bestuurslidmaatschap van Guus en het 50-jarig
verenigingsbestaan, vraagt Harald zich hardop af, of Guus tóch nog niet een jaartje wil
doorgaan als voorzitter. Dit voorstel wordt met daverend applaus van de vergadering in de
armen gesloten.
Guus schorst hierop de vergadering voor intern bestuursberaad op de nieuwe situatie.
Na deze schorsing deelt Guus mede, dat hij accoord gaat met het verzoek, op voorwaarde,
dat er op korte termijn een kandidaat-voorzitter komt, die dit verenigingsjaar in een soort
leertraject gaat meelopen om bij de volgende algemene ledenvergadering de
voorzittershamer over te nemen.
Hiermee gaat de vergadering accoord.
11. Commissie van beroep.
In verband met de beëindiging van het lidmaatschap van Jan van Bruggen, bestaat de
commissie thans alleen uit Janny Janse.
Ter vergadering blijkt, dat Ria Hooijer al een aantal jaren in deze commissie zitting heeft,
maar dat is op onverklaarbare wijze in de vergetelheid geraakt.
Probleem dus nu wel opgelost: CvB bestaat uit Janny Janse en Ria Hooijer, met excuses
aan de laatstgenoemde.
12. Prestatiebeker.
Deze wisselbokaal wordt dit jaar, onder instemming van de vergadering, uitgereikt aan
Greet de Kruijff voor het vele extra werk, dat zij het afgelopen jaar voor de vereniging
heeft verricht, ondermeer door de vroegtijdige sluiting van de Veluwehal i.v.m.
aanwezigheid van asbest.
Daar Greet niet in de vergadering aanwezig is, zal haar de beker bij een andere leuke
gelegenheid (wedstrijd Heren 1 ?) worden uitgereikt.
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13. Rondvraag.
Mevrouw Snoek (moeder van Midas): Geen vraag, maar woord van dank aan de
organisatie van de fantastische Kick Off op 12 september j.l.. De vergadering sluit zich
daarbij van harte aan.
Ria Hooijer: Spelmaterialen in de zogenoemde “externe” sporthallen ( JFC, Meerwaarde,
Lijsterhof) vaak onder de maat, respectievelijk ondeugdelijk. Het gaat bijvoorbeeld
over netten en antennes.
Antwoord: Klachten inventariseren, waarna deze zullen worden opgenomen met
respectievelijke verhuurders van de locatie (gemeente of schoolbestuur). De huurprijs van
de zalen is inclusief de materialen, die in orde moeten zijn.
Ria Hooijer: Zijn de laatste nieuwe volleyballen wel goedgekeurd door de NeVoBo ?
Antwoord: Als deze voorzien zijn van een goedkeuringsstempel: Ja.
Cees van Garder: Deelt wederom mede, dat hij weer roofbouw heeft moeten plegen op het
geringe aantal beschikbare scheidsrechters in deze club.
Cees stelt voor een lijst te maken voor alle mannen seniorenteams, teneinde 2 á 3 x per
jaar scheidsrechters te leveren voor jeugdwedstrijden, meestal op zaterdagmiddag.
Antwoord: Vergadering accoord. Cees gaat zo’n lijst uitwerken.
Paul Kot: Kunnen er 2 fatsoenlijke setjes vlaggen voor lijnrechters worden gekocht ?
Antwoord: Zullen worden besteld.
Paul Kot: De aanwezigheid van sommige leden , die geen lid van SSS zijn, maar er wel
veel vrijwilligerswerk voor doen, worden soms, bij bepaalde verenigingsactiviteiten,
“nageroepen” als ongewenst, omdat die activiteiten alleen voor leden bestemd zijn.
Antwoord vz: Dank voor het signaal. Vindt zulk gedrag zeer afkeurenswaardig.
Paul Kot: Ieder jaar weer discussie of leden, die vaker trainen (doorgaans talenten) ook
niet meer contributie moeten betalen. Hoe zit dat dit jaar ?
Antwoord: Het bestuur, de voor- en nadelen daarbij afwegende, komt tot op heden nog
steeds tot de conclusie, dat een hogere contributiebijdrage voor deze categorie niet tot de
noodzakelijkheden behoort.
Melie van’t Land, vult hierbij nog aan, dat ook de subsidie van 2100,- euro aan de jeugd
hieraan bijdraagt.
Jaap van’t Land: Waar vind ik het beleid van het bestuur terug ? Dit is vaak onduidelijk.
Antwoord: Guus leest het bestuursbeleid in beknopte vorm in de vergadering voor.
Spreekt tevens met Jaap af, dit op de SSS-site te gaan plaatsen.
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Jaap van’t Land: SSS-site niet op alle fronten actueel. Signaleert ook het fenomeen van eigen
sites van bepaalde teams.
Hij verzoekt om kopij voor de SSS-site. Deze is van en voor de leden.
Op verzoek van de vergadering zal de wijze waarop men de site kan gebruiken, voor iedereen
nog eens duidelijk door Jaap op de site worden uitgelegd.
Jaap van’t Land: Is de (gedeeltelijke) terugbetaling van de vrijwilligersbijdrage van vorig
jaar al geregeld ?
Antwoord: De verzamelde punten van de leden worden door Yvonne Sennema
geïnventariseerd en aan penningmeester Henk doorgegeven. Die gaat daarna tot betaling
over.
Jaap van’t Land: Betrekt in deze vraagstelling ook Age Baanstra: Waarom is het
roulatiesysteem van de teams van D 1, H 2 en H 3 overboord gezet ten faveure van D 1 en ten
nadele van H 2 en H 3 ?
Antwoord: Ten eerste werd aan deze vergadering uitgelegd, waarover dit probleem handelt.
Daarna legt Ronald het bestuursbeleid ten aanzien van het damesvolleybal (dat vorig jaar al is
geïntroduceerd en op de site geplaatst) nog eens toe. Dit heeft er mede toe geleid, dat de
zaalverdeling op onderdelen werd aangepast. Dat partijen er respectievelijk tevreden, danwel
ontevreden over zijn, is navenant.
Over deze materie is recentelijk een uitgebreide mailwisseling gevoerd met de aanvoerder van
H 2, Age Baanstra.
Jaap: Waarom kreeg ik niet eerder bericht van het bestuur ivm mijn vragen hieromtrent ?
Antwoord: Omdat hierover met het voltallige bestuur (deels op vakantie) gesproken moest
worden. Maar de voorzitter erkent ook aan Jaap, dat het richting hem wat te lang heeft
geduurd. Zegt Jaap op korte termijn alsnog een antwoord toe.
Jan Miedema: Waarom gaat het team van H 3, waar geen heel jonge jeugd in speelt, niet vast
naar de Lijsterhof om te trainen ? Probleem zou dan voor H 2 en D 1 uit de wereld zijn.
Antwoord: Dit wil H 3 niet. Willen trainen in de zaal, waar ook de wedstrijden worden
gespeeld.
Age Baanstra: Doet het bestuur met het probleem, dat niet elk team in de thuishal (Oosterbos)
kan trainen, nog iets ? Is er bijvoorbeeld al eens nagedacht over de vrijdagavond als
thuisspeelavond; daarmee extra trainingscapaciteit op donderdag creërend ?
Antwoord: De verdeling van de Oosterboshal over BCB, ODIK,MHCB en SSS ligt al vast.
Tijdens deze vergadering wordt tevens waargenomen, dat er op vrijdagavond in de Oosterbos
structureel wordt gezaalvoetbald. Tevens deelt de voorzitter mede, dat de SSS-leden al
jarenlang zijn “ingericht” op het spelen op donderdag. Wim Wijnveen vult hierbij nog aan,
dat door de koopavond op vrijdag deze avond voor veel leden problematisch zal worden om
competitiewedstrijden te spelen. Dat is al geconstateerd bij uitwedstrijden op de vrijdag.
Hierna wordt nog eens de procedure uitgelegd van het onderhandelen en toe- of afwijzen van
de beschikbare zaalruimte in Barneveld. Wellicht dat in de nabije toekomst de uitbreiding
van sportaccommodaties in Barneveld wat soelaas gaan bieden.
Carl Koetsier: Eén avond erbij helpt niet. Als we de BCB zover kunnen krijgen, dat ze uit de
Oosterboshal gaan, zou SSS vier avonden per week kunnen trainen/spelen.
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Antwoord: In zo’n situatie zal dat eerst nog door de gemeente moeten worden goedgekeurd en
er zitten meer verenigingen op het vinkentouw bij het beschikbaar komen van zaalruimte in
de Oosterboshal (ODIK).
Age Baanstra: Bestaat er een overzicht, waarop staat waarmee je vrijwilligerspunten kunt
verdienen en hoeveel ?
Antwoord: Ja, zal op de SSS-site worden opgenomen.
Carolien Bakelaar: Nieuwe leden krijgen geen formulier meer, waarop zij aktiviteiten kunnen
kiezen als vrijwilligerswerk.
Antwoord: Wordt heroverwogen.
Harald vd Sloot: N.a.v. het voorgelezen beleid: Zouden de teams van bijvoorbeeld H 3 en H 4
ook niet als “ervaringsteams” moeten worden aangemerkt.
Antwoord: Ja, wordt aangepast.
Gerard de Boer: Zou graag zien, dat het technisch beleid voortaan weer in de jaarvergadering
werd behandeld.
Antwoord: Wordt volgend jaar weer als agendapunt opgenomen.
14.Sluiting.
Onder dankzegging voor de levendige inbreng van de leden, sluit de voorzitter deze
vergadering en wenst iedereen wel thuis.

Actiepunten:
- Jeugdbeleidsplan toezenden aan mevrouw Snoek.
- Opvolger voor voorzitter zoeken.
- Klachten over materialen in diverse zalen doorsluizen aan verhuurders.
- Aanschaffen 2 sets vlaggen t.b.v. lijnrechters.
- Bestuursbeleid op SSS-site plaatsen.
- Antwoord op brief Jaap v’t Land m.b.t. zaaltoewijzing.
- Lijst van vrijwilligersactiviteiten en –honorering op SSS-site plaatsen.
- Aan nieuwe leden lijst met vrijwilligersactiviteiten uitreiken.

