Notulen Algemene ledenvergadering 25 september 2010
Aanwezigen in willekeurige volgorde: Johan Pongers, Harald van der Sloot, Wim Wijnveen, Geert Jan
Welink, Teuni Visser, Janny Janse, Corry van Voorthuizen, Joyce Ploeg, Anneke Jesse, Caroline
Bakelaar, Hanneke Jansen, Elles van der Hoef, Tjalie Abraham, Carl Koetsier, Adriaan Kuijper, Norman
Abraham, Jan Miedema, Allard Fledderus, Cisca van der Sloot, Jan Staal, Leanne Takken, Erika van der
Veen, Anna de Kruijff, Robert Berger, Dick Vink, Gert van Dijk, Henk Bolster, Rijk Kelderman en
Matthijs Graafland.
1. Guus opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Op de agenda staat bij punt
8 dat de contributie voor seizoen 2010/2011 vastgesteld moet worden, maar hier wordt
bedoeld seizoen 2011/2012. Hierna wordt de agenda vastgesteld.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering 24 september 2009 worden zonder op- of
aanmerkingen vastgesteld.
3. Ingekomen stukken. De volgende berichten van verhindering zijn ontvangen in willekeurige
volgorde: Heren 1, Christien Timorason, Kees van Garder, Willem Held, Wim van de Hoorn,
Melie van ’t Land, Mariëlle van der Lubbe en Rene Runderkamp.

4. Jaarverslag seizoen 2009/2010
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5. Financieel verslag. We hebben een goed en gezond seizoen gedraaid. Alle contributie is
ontvangen. Het meeste geld is ontvangen uit de opbrengsten van de kantine. De subsidie van
de gemeente is afhankelijk van het aantal jeugdigen in Barneveld. De penningmeester licht
de getoonde cijfers op het scherm toe. Het jubileum heeft veel goede zaken opgeleverd en
op zich weinig gekost. We voldoen op tijd aan onze verplichtingen als het gaat om zaalhuur.
Een groot probleem is de boetes en met name die van de niet getoonde spelerskaarten
(kwijtgeraakt/vergeten + duplicaat kosten).Het aanpakken hiervan is gewenst, maar voor de
penningmeester is het niet haalbaar om voor elke € 5,- een faktuur te sturen. Een andere
mogelijkheid is het betreffende lid eerst de € 5,- te laten betalen en vervolgens de
duplicaatkaart aan te vragen.
6. Kascommissie. Deze bestond dit jaar uit Rijke Kelderman en Geert Jan Welink. Zij hebben 9
augustus 2010 de kas gecontroleerd en complimenteren het bestuur en de penningmeester
in het bijzonder voor het gevoerde financiële beleid.
7. Begroting seizoen 2010/2011. De penningmeester licht de getoonde cijfers op de beamer
toe. Uiterlijk eind november 2010 zullen de aanmaningen voor contributiebetaling verstuurd
worden. Reageert men niet op deze aanmaning volgt uitschrijving uit het ledenbestand. In
trainers wordt meer geïnvesteerd, dat heeft tot gevolg dat hier meer kosten voor begroot
zijn. Ondanks dat de contributie dit seizoen met € 1,- is verlaagd, is de verwachting dat we

quitte draaien. De reden van de hoge kantine opbrengst is dat de vorige seizoenen de
verdeelsleutel nog niet bepaald was tussen BCB en SSS als het gaat om de opbrengsten van
Sam Sam.

ONDERBREKING VERGADERING
De vergadering wordt abrupt onderbroken door binnenkomst van locoburgemeester, tevens
wethouder van Sportzaken, dhr van Baalen in functie. Het heeft Hare Majesteit behaagd
Guus, als aftredend voorzitter, te ridderen in de orde van Oranje Nassau (KB 12-08-2010,
registratienummer 1000227). Na de speech van de locoburgemeester krijgt Guus de insigne
opgespeld en bloemen overhandigd. Ook Guus zijn vrouw, kinderen en aanhang zijn hierbij
aanwezig.
Aansluitend is er pauze.
8. Vaststellen contributie 2011/2012. Na de contributieverlaging van dit seizoen, stelt het
bestuur nu een contributieverhoging van € 5,- voor. Johan Pongers geeft aan dat de
bondscontributie omlaag gaat, maar Guus legt uit dat de teamgelden fors omhoog gaan en
hierdoor de kosten nagenoeg gelijk blijven. Alle aanwezigen gaan akkoord met de
voorgestelde contributieverhoging.
9. Benoeming kascommissie. Rijk Kelderman en Geert Jan Welink mogen beiden nog een jaar
de kascommissie vormen. Jan Miedema zal als reservelid de commissie versterken.
10. Bestuursverkiezingen. Guus treedt af als voorzitter en Gert Dekker volgt hem op. Willem
Terhorst treedt af als algemeen bestuurslid en Guus vervult deze functie gedurende één
seizoen en is daarna niet herkiesbaar. Diederick Hendriksen treedt af als bestuurslid Heren
TC en Jan Staal heeft zich hiervoor kandidaat gesteld. Hij zal als contactpersoon optreden
voor de Heren TC die zal bestaan uit Norman Abraham, Geert Jan Welink en Brand Jan van
den Heuvel. Er zijn geen bezwaren onder de aanwezigen en hiermee is het nieuwe bestuur
gevormd. Gert Dekker stelt zich voor als voorzitter en licht de lijnen die hij wil uitzetten toe
middels een PowerPoint presentatie die op de site geplaatst zal worden. Hij heeft de
volgende speerpunten toegelicht:
 Bemensing bestuur/kader en onderlinge lijntjes.
 Verbeteren interne en externe communicatie.
 Sponsorcommissie in samenwerking met de Stichting Top Volleybal
Barneveld.
 Langere termijn visie op de top- en breedtesport.
Rijk Kelderman geeft aan dat hij een speerpunt mist ten aanzien van de scheidsrechters (tekort).
Guus haakt hier op in door aan te geven dat dit een onderwerp is wat continue de aandacht van het
bestuur heeft. Ook heeft Kees Van Garder gevraagd of de seniorenteams wederom ingezet mogen
worden om op de zaterdagen de C-jeugd wedstrijden te fluiten. Hiertegen is geen bezwaar.
Gert geeft aan dat hij een ander type voorzitter zal zijn dan Guus. Hij zal hulp zoeken bij uit te zetten
acties en niet alles zelf regelen/doen.

11. Commissie van Beroep. Deze bestaat uit Janny Janse en Ria Hooijer. Janny geeft aan
afgelopen seizoen een vertrouwelijk gesprek gehad te hebben met een lid, maar er is verder
geen beroep op de commissie gedaan. De commissie blijft uit deze 2 personen bestaan.
12. Prestatiebeker. Vanwege het “trekken”van de kar van de Jublieumcommissie wordt deze
uitgereikt aan Carl Koetsier. Het is de 2e maal dat hij hem in ontvangst mag nemen (hoewel
Carl bescheiden is en zelf aangeeft dat Guus hem zou moeten krijgen…)
13. Rondvraag. Alleen Ries van GInkel meldt zich voor de rondvraag. Hij geeft aan dat SSS bij
scheidsrechters niet bekend staat als een sportieve vereniging als het gaat om het bedanken
van en respect voor de scheidsrechter. Hier zou bij de jeugd al begonnen moeten worden
met “opvoeden”. Meedelen/mailen aan coaches, aanvoerders is gewenst.
14. Afsluiting. In tegenstelling tot eerdere algemene ledenvergaderingen is het bestuur in “oude
samenstelling” aan tafel gebleven en worden net voor afsluiting van de vergadering de
aftredende bestuursleden bedankt voor hun tijd als bestuurslid en ontvangen zij bloemen en
een fles wijn. Guus overhandigt zijn bloemen aan Carl.

