Notulen Algemene ledenvergadering 7 oktober 2011
Aanwezigen in willekeurige volgorde: Johan Pongers, Harald van der Sloot, Geert Jan Welink, Teuni
Visser, Joyce Ploeg, Anneke Jesse, Tjalie Abraham, Carl Koetsier, Adriaan Kuijper, Jan Miedema, ,
Cisca van der Sloot, Jan Staal, Anna de Kruijff, Gert van Dijk, Henk Bolster, Matthijs Graafland,
Talip Uzun, Kees van Garder, Gert Leeuwis, Ries van Ginkel, Eddy Meijerink, Theo Lammers,
Willem Held, Markus Held, Edith van der Woerd, Bart van Garderen, Christien Timorason, Jacco van
de Beek, Guus Veldhuizen, Jan Staal, Paul Boshuis, Jolanda Ederveen, Henk Erkes, Ronald van der
Lubbe en Gert Dekker.
1.

Voordat Gert de vergadering opent en iedereen van harte welkom heet, heeft hij een tweetal
aandachtspunten:
● De zaalleiding is dringend op zoek naar uitbreiding, liefst 3 personen erbij.
● Als leden overwegen glasvezel te nemen en zij doen dit via Reggefiber en vermelden
dan clubcode 03, levert dat SSS € 10,- per aanmelding op.
Gert stelt voor een agendapunt “De Meerwaarde” toe te voegen na agendapunt 12 en
agendapunt Commissie van Beroep uit te breiden met Vertrouwens Contact Personen (VCP’s).
Agenda wordt als zodanig vastgesteld.

2.

Notulen van de algemene ledenvergadering 25 september 2010 worden zonder op- of
aanmerkingen vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken. De volgende berichten van verhindering zijn ontvangen in willekeurige
volgorde: Heren 1 (muv Bart v an Garderen), Melie van ’t Land, Mariëlle van der Lubbe, Rijk
Kelderman, Wim Wijnveen, Corry van Voorthuizen, Rijk en Marion van Zwetselaar, Gepko
Hahn, Martin de Bruin, Brand Jan van de Heuvel en Diederik Hendriksen.
De ingekomen e-mail van Rijk zal behandeld worden bij de rondvraag.

4.

Jaarverslag seizoen 2009/2010 Greet was helaas niet aanwezig, maar de bloemen en
cadeaubon zijn de volgende dag bij haar thuis gebracht.

5.

Financieel verslag. We hebben een licht verlies gedraaid. Henk licht de cijfers toe. Alle
contributie is ontvangen.

6.

Kascommissie. Deze bestond dit jaar uit Rijk Kelderman en Geert Jan Welink. Zij hebben 7
september 2011 de kas gecontroleerd en complimenteren het bestuur en de penningmeester in
het bijzonder voor het gevoerde financiële beleid. Ook roepen zij leden op zich aan te melden
voor de kascommissie, omdat het naast een bijdrage voor de club ook een leuke avond bij
Henk Erkes oplevert.

7.

Begroting seizoen 2010/2011. De penningmeester licht de getoonde cijfers op de beamer toe.

8.

Vaststellen contributie 2012/2013. Het bestuur stelt voor de contributie als zodanig niet te
verhogen en Gert stelt voor een werkgroep in te stellen die de mogelijkheden onderzoekt naar
een andere opbouw van de contributie en vrijwilligersbijdrage en een advies uitbrengt naar het
bestuur. Ter ondersteuning laat Gert op de beamer in een grafiek zien hoe omliggende
verenigingen dit doen. Komt deze werkgroep met een advies om de contributie anders op te
bouwen, volgt er een extra ledenvergadering zodat iedereen zijn mening hierover kenbaar kan
maken en desnoods stemmen. Willem Held en Carl Koetsier melden zich aan voor deelname
in deze werkgroep.
PAUZE

9.

Benoeming kascommissie. Jan Miedema en Teuni Vissser zullen de kascommissie vormen en
in het seizoen zal 1 van deze 2 vervangen worden door Anneke Jesse.

10. Bestuursverkiezingen. Er zijn geen aftredende bestuursleden. Paul heeft aangegeven volgend

seizoen af te treden. Bart van Garderen meldt zich aan als kandidaat.

11. Commissie van Beroep / Vertrouwens Contact Personen (VCP’s). De Commissie van Beroep

bestaat uit Janny Janse en Ria Hooijer en heeft geen klachten gekregen. De VCP’s zijn
Matthijs Graafland en Evelien Staal en ook zij hebben geen klachten gekregen. Meer
informatie over de VCP’s is te vinden in de 3e Nieuwsflits.
12. Prestatiebeker.
● Rijk en Marion waren in het bijzonder uitgenodigd om hen te bedanken voor de inzet

●
●

in Sam Sam. Omdat zij helaas verhinderd waren, worden de bloemen en
cadeaubonnen op een later moment bij hen thuis gebracht.
Ook Edith was in het bijzonder uitgenodigd en heeft bloemen in ontvangst genomen
voor haar inzet in Sam Sam.
Voor degene die de Prestatiebeker in ontvangst mocht nemen, kwam het toch als een
verrassing. Hoewel het hoogst ongebruikelijk is om als bestuurslid hiervoor in
aanmerking te komen, hebben de overige bestuursleden (buiten de penningmeester
om) besloten dat Henk vanwege zijn bijzonder hoge inzet als penningmeester deze
beker verdient!

13. De Meerwaarde. Gert licht een en ander toe over de aanloop naar de Meerwaarde. De kantine

en de zaalruimte wordt gehuurd van de Sportstichting. Er is een splitsing tussen SSS en de
Stichting Topvolleybal Barneveld en er zijn 3 contracten:
● Contract voor de kantine. Voor de exploitatie van de kantine is een BTW-plichtige
stichting in het leven geroepen (Time out).
● Contract zaalhuur SSS
● Contract zaalhuur Stichting Topvolleybal Barneveld.
De situatie rondom Sam Sam: de towerjumpers gebruiken de Oosterboshal nu op dinsdag en
donderdag. Er was onenigheid met de gemeente over de vergoeding van de inventaris en
uiteindelijk is het tot een compromis gekomen. Nu kan met BCB de “onthechting” van Sam
Sam verder afgehandeld worden. Verder is nog aangegeven dat als de mini’s in de
Meerwaarde competitie spelen de NeVoBo dan de andere hal huurt, dat het de bedoeling is om
de kantine zoveel mogelijk door vrijwilligers te bemensen, het beachvolleybalveld
waarschijnlijk in overleg met de Sportstichting gebruikt kan worden, er getraind kan worden
van half augustus tot 1 juli en de kantine niet voor privé gebruik (feestjes) gehuurd kan
worden. De mini’s trainen nu om 16.00 en tot die tijd heeft de school de hal in gebruik
waardoor er niet meteen gestart kan worden. Gert geeft aan dat de school heeft aangegeven
wel wat eerder te willen stoppen, zodat er wel om 16.00 uur gestart kan worden. Er komen
gebruiksregels te hangen (bv. geen publiek in de hal) en er komen ballenkarren (1 per veld).
14. Rondvraag.
● Johan:
○ Waarom is de site niet actueel? Antwoord: Oud nieuws blijft staan, omdat er

●

●

geen nieuw nieuws wordt aangeleverd. De site is technisch verouderd, maar
niet zo 123 te vernieuwen, omdat het gekoppeld is aan de ledenadministratie.
○ Blijft de contributie volgend seizoen gelijk? Antwoord: in principe wel, maar
mogelijk verandert de opbouw.
○ Hoe wordt het jeugdbeleidsplan bewaakt? Investeren wij in trainers?
Antwoord: Er zijn deskundige trainers in huis die bv. een clinic kunnen
geven. Het opzetten van clinics, e.d. voor trainers kost veel tijd. Ziet Johan
kans om dit op te zetten of erbij te helpen?
Cees: Over 2 jaar dreigen problemen als er geen scheidsrechters bij komen. Cees en
Rijk willen een avond organiseren om ook jongens en meisjes A-jeugd te motiveren.
Een ingewikkelde cursus tot scheidsrechter is niet meer nodig: op internet heeft de
NeVoBo een test en bij 16 van de 20 vragen goed, ben je scheidsrechter.
Harald: licht een en ander over de A-League toe en vraagt de leden een standpunt in te
nemen over het vragen van geld van de leden voor een seizoenskaart (is nu gratis
voor alle leden). Het bestuur zal hierin dan ook een standpunt moeten nemen.

●

●
●

●

Carl: Waarom blijft SSS achter als het gaat om actief leden werven? Antwoord: Het
bestuur deelt de zorgen van Carl, zeker als het gaat om de groep 18-35-jarigen. Ideeën
zijn er vaak wel, maar er moeten ook mensen zijn die dit willen regelen. Zo kan er bv.
aansluiting gezocht worden bij de buitenschoolse sportactiviteiten van De
Meerwaarde, maar wie van de leden heeft overdag tijd om dit te begeleiden, want er
moet dan iemand van SSS aanwezig zijn.
Anneke: Wat is de sluitingstijd van de kantine op trainingsavonden? Antwoord: 0.00
uur, maar soms moet er nog even wat opgeruimd worden.
Rijk: Maakt zich zorgen over het omgaan met het materiaal. Zo worden er bv.
onderdelen van netten van D1 gebruikt en niet op de juiste plek terug gelegd.
Antwoord: We hopen dat nu met alles op 1 locatie dit probleem niet meer voorkomt.
Ook zijn er kasten die afgesloten kunnen worden. Theo merkt op dat de netten
ZONDER het leggen van knopen opgehangen kunnen worden en dat ze na afloop aan
de karren gehangen kunnen worden.
Gert: Weet iemand opslagruimte voor de tribunes? Tot de 1e thuiswedstrijd kan het bij
de BDU.Antwoord: Harald stelt voor Vink te benaderen. Aansluitend op deze vraag
wordt de vergadering afgesloten.

