Notulen Jaarlijkse ledenvergadering (ALV) 16 oktober 2015
Aanwezig in willekeurige volgorde: Ries van Ginkel, Melie van ’t Land, Mirella Boshuis, Joyce
Ploeg, Jolanda Brink, Erika van der Veen, Rene van der Linden, Willem Held, Cynthia
Barten, Albert Hendriks, Gert Leeuwis, Kees van Garder, Yvonne Sennema, Dirk Duijzer,
Jan Miedema, Wim Wijnveen, Kees de Bruin, Henk Bolster, Harald van der Sloot, Anneke
Jesse, Guus Veldhuizen, Gert Dekker, Henk Erkes, Henkjan Ebbers, Gepko Hahn en
Jolanda Ederveen (notulist).
De volgende berichten van verhindering zijn ontvangen door het bestuur: Eddy Meijerink,
Matthijs Graafland, Gert van Dijk, Johan Pongers en Rijk Kelderman. Bert Glismeijer (later
aanwezig)

1. Opening en vaststellen agenda
Gert opent de vergadering en geeft aan dat het bestuur zojuist de aanwezigen heeft
vergeleken met het jaar er voor en constateert dat het aantal (vaste) bezoekers van de ALV
afneemt. Als de aanwezigen nog toe te voegen agendapunten hebben of vragen heeft, stel
ze gerust.

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 24 september 2014.
De notulen van de vorige jaarvergadering worden via de beamer getoond en doorgenomen.
Ze staan ook op de site. De notulen worden vastgesteld.

3. Ingekomen stukken
Mirella geeft namens de barcommissie aan dat er op woensdag 18 november een IVA
(Instructie Verantwoord Alcoholschenken) avond is. Jan en Guus benadrukken dat het
belangrijk is dat zoveel mogelijk leden dit certificaat halen, want het is verplicht dat een van
de aanwezige barmedewerkers een certificaat heeft. Tijd en hoe aan te melden volgt nog op
de website. Het is geen “zwaar” diploma; het is een avond van ± 2 uur. De avond is ook
zinvol voor leden die al een certificaat hebben, want er is wel e.e.a. veranderd.

4. Jaarverslag seizoen 2014/2015
Het jaarverslag is voorgelezen door de secretaresse. Er is afgelopen jaar veel gebeurd en
secretaresse roept een ieder op die tijdens het seizoen iets noemenswaardig vindt voor het
jaarverslag dit aan te geven. Dan zorgt de secretaresse ervoor dat het in het jaarverslag
terecht komt.
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Na het voorlezen licht Cynthia de activiteiten van de AC toe aan de hand van de
getoonde jaaragenda. Er komt ook een moneymakerSSSday. Als iemand hiervoor
nog suggesties heeft, hoort Cynthia dat graag. Haantje Pik werd al geopperd…

5. Financieel verslag seizoen 2014/2015
Henk licht de getoonde cijfers op de beamer toe. Ze zijn helaas niet zo rooskleurig. Bij de
inkomsten is er vooral minder contributie binnengekomen. Ook de kantine heeft iets minder
opgeleverd dan begroot, met name door het nieuwe kassasysteem. Als vereniging hebben
wij erg weinig inkomsten uit sponsoring.. Qua uitgaven is de zaalhuur en de teamgelden
constant. Er is meer vrijwilligersbijdrage uitbetaald dan begroot was. Trainerskosten waren
hoog (conform afspraak om hierin te investeren).
Het negatieve resultaat kan de vereniging hebben vanwege wat spaargeld, maar dit kan niet
jaren achtereen. Gert geeft aan dat het zorgelijk is dat er zo weinig inkomsten uit sponsoring
zijn. Op deze manier is het lastig om wat extra te doen. Henkjan en Jan hebben zijn bezig
met sponsorbeleid op te stellen. Guus voert momenteel alleen de sponsorcommissie uit nu
Sandra zich teruggetrokken heeft.

 Op de vergadering stelt Harald voor dat de sponsorcommissies van SSS en STB
nauwer gaan samenwerken en binnenkort ideeën uitwisselen voor sponsorbeleid.

6. Verslag kascommissie
Anneke geeft aan dat het wederom helemaal in orde was; geen bijzonderheden gevonden.
De aanwezigen op de ALV keuren dit goed.

7. Begroting seizoen 2015/2016
Henk licht de getoonde cijfers op de beamer toe. Henk geeft aan dat er negatief begroot is,
maar hopelijk komen er meer inkomsten uit sponsoring (en mogelijk andere verrassingen).
Zonder vrijwilligers die actief met sponsoring bezig kunnen zijn, zal dit ws. niet lukken. Het
contract met de Meerwaarde is iets aangepast. We betalen niet meer volledig tot 23.00 uur
als er leegstand is vanaf 22.00 (we betalen dan tot 22.30).
Gert laat op de beamer de ledenmutaties zien. Zo is goed te zien hoeveel werk Annet van de
ledenadministratie hier aan heeft.
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8. Contributievoorstel 2015/2016
Gezien het negatieve resultaat en de begroting voor komend seizoen en het feit dat de €
2,50 verhoging van de Nevobo nooit doorberekend is in de contributie en de contributie al
jaren niet verhoogd is, stelt het bestuur een verhoging voor van € 5,- in het seizoen
2015/2016. Daarnaast stelt het bestuur voor om in het seizoen 2016/2017 nogmaals € 5,- te
verhogen en ook de 2e training te verhogen met 40%.
In eerder ALV is goedgekeurd dat het bestuur o.b.v. inflatie de contributie mag verhogen, dit
voorstel is meer, vandaar dat er toestemming van de leden wordt gevraagd. Liever had het
bestuur dit eerder voorgesteld (voor de start van de competitie), maar dat is organisatorisch
lastig om dan de ALV al te houden.
De facturen en automatische incasso’s zijn “de deur al uit” zonder deze verhoging. Bij
toestemming van de ALV zal dit later dit jaar geïnd worden via de ledenadministratie. Hier
zijn voor SSS geen extra kosten aan verbonden. Het kan via Sportlink.
 Leden stemmen voor dit contributievoorstel.
 Er wordt aangegeven dat er volgens Nevobo voorschriften een ALV uitgeschreven
dient te worden binnen 2 maanden na de laatste training. Het bestuur is hiervan niet
op de hoogte en ook in het Huishoudelijk reglement staat hier niets over.

9. Benoeming kascommissie.
Paul en Anneke mogen dit niet meer doen en uit de aanwezigen worden Guus
Veldhuizen en Harald van der Sloot bereid gevonden de kascommissie te vormen.
10. Huishoudelijk Reglement
Het wijzigen van de kledingkleuren van witte broek en groen shirt naar zwarte broek
en groen shirt wordt unaniem goedgekeurd.
11. Bestuur
 Vacature Dames TC: Henkjan Ebbers vervulde deze rol al achter de schermen
en is nu officieel bestuurslid. De aanwezigen stemmen hier unaniem mee in.
De Dames TC wordt gevormd door Henkjan, Paul Boshuis en Arjan Ansink en
Willem Held is de technisch manager.
 Jolanda deelt mee dat zij met ingang van volgend seizoen aftreedt als
secretaris en roept de aanwezigen op de ALV op om mee te denken in een

geschikte kandidaat. Zonder mensen te willen passeren, geeft Gert aan
(gezien de verhoudingen binnen het bestuur) dat de voorkeur uitgaat naar een
vrouw. Het bestuur is nu voltallig en het zou erg prettig zijn als er m.i.v. het
volgende seizoen ook een compleet bestuur is. Om die reden geeft Jolanda
het tijdig aan.
12. Vertrouwenscontactpersonen (VCP’s).
Matthijs Graafland doet dit samen met Evelien Staal. Matthijs had graag vanavond
willen toelichten, maar moest vanwege ziekte afzeggen. Gert geeft namens Matthijs
aan dat er het afgelopen jaar 5x contact is gezocht met de VCP’s. Het waren geen
“heftige” incidenten en het is niet nodig geweest de voorzitter in te lichten / in te
schakelen, maar het zijn toch 5 situaties. De VCP’s krijgen regelmatig informatie en
intervisie avonden van de Nevobo. De VCP’s worden administratief ondersteund
door de VOG commissie die bestaat uit Carola Kuiter en Ingrid Wildekamp. Zij
regelen de verklaringen omtrent gedrag (VOG’s).
13. Leden in het zonnetje
o Sandra Otse wordt bedankt voor haar inzet in de sponsorcommissie. Ze is niet
aanwezig, maar er staan bloemen voor haar klaar…
o Rijk is 25 jaar team manager van D1 geweest. Doordat het bestuur steeds
wisselt en er niet ergens bijgehouden is hoe lang mensen bepaalde taken
uitoefenen, heeft het kunnen gebeuren dat wij deze mijlpaal gemist hebben.
Rijk heeft zich afgemeld voor de ALV, maar op deze wijze wil het bestuur, zij
het veel te laat, toch haar waardering en dank uitspreken.
o Anna de Kruijff en Caroline Bakelaar hebben toen er gezocht werd naar een
definitieve invulling voor de TC deze rol op zich genomen. Het afscheid is
destijds niet naar wens verlopen, maar het bestuur wil hen graag bedanken
voor hun inzet en tijd hierin. Ze zijn niet aanwezig, maar er staan bloemen
voor hen klaar…
o Op de site staat een stukje historie, maar als bestuur (van nu) weten wij niet
welke leden welke taken hebben gedaan. Wij willen serieus aandacht aan
besteden door ook aandacht te (blijven) hebben voor oud-leden die jaren
achtereen zo betrokken zijn geweest. Daarom hebben we vanavond Ries van
Ginkel en Melie van ’t Land uitgenodigd om gehuldigd te worden als Lid van
verdienste. De meesten kennen Ries als scheidsrechter, maar Ries is al
verbonden aan SSS sinds de oprichting en heeft ook in Heren 1 gespeeld. Zo
kennen veel mensen Melie wel van gezicht en weten velen dat Melie jaren
actief is geweest op het gebied van sponsors aantrekken. De laatste jaren was
ze vooral actief samen met wijlen Jaap van ’t Land rondom H1.
o De prestatiebeker kent al een lange lijst van namen en wordt dit jaar gegund
aan iemand die de kar trekt van de Activiteitencommissie. Zij heeft deze “kar”
overgenomen van Vincent Eggink en dit jaar met haar enthousiaste team een
heus jeugdkamp georganiseerd, nl: Cynthia Barten! Cynthia krijgt de beker
mee en bloemen.
14. Rondvraag
Willem: geeft aan met 3 TC’s te maken te hebben. Er wordt veel tijd gestopt in het
maken van de indelingen en als het net rond is, blijken er toch ineens leden te
stoppen of naar een andere club te gaan. Kunnen we niet wat harder toepassen dat
als men niet voor 1 juni / juli opzegt er gewoon betaald moet worden voor het
volgend seizoen?

Dit is lastig uitvoerbaar. Stel dat ze dan toch besluiten te blijven, zijn ze niet
gemotiveerd en laten betalen: schakelen we dan een deurwaarder in?
Advies van de penningmeester: na de laatste competitiewedstrijd leden erop wijzen
dat als ze willen stoppen, ze voor 1 juli moeten afmelden. Vroeger kwam de dames
TC met ieder individueel praten over de plannen voor volgend seizoen. Of er toen
minder leden alsnog afhaakten, is onbekend, maar het was wel persoonlijker (nu is
de ervaring dat er vaak em. public gevraagd wordt of je bij SSS blijft)
Harald: benadrukt het belang van samenwerking tussen de sponsorcommissies van
SSS en de STB.
Kees: heeft pas een scheidsrechtersbijeenkomst bijgewoond. Er zijn al verenigingen
die betalen voor regioscheidsrechters, omdat ze het anders niet rond krijgen. Het lukt
SSS nog steeds om dit zonder betalen te doen, maar hoe lang nog?
Verder wordt er van de rondvraag geen gebruik gemaakt en de vergadering wordt
gesloten.

