Notulen Jaarvergadering 19 september 2012
Aanwezig in willekeurige volgorde: Henk Bolster, Joyce Ploeg, Corry van Voorthuizen, Theo
Lammers, Johan Pongers, Erika van der Veen, Eddy Meijerink, Bert Glismeijer, Kees van
Garder, Teuni Visser, Gert Leeuwis, René van der Linden, Rijk Kelderman, Dick Vink, Matthijs
Graafland, Huub Burgering, Jan Miedema, Melie van ’t Land, Ries van Ginkel, Diederik
Hendriksen, Jan Willem Gombert, Adriaan Kuiper, Martin de Bruin, GeertJan Welink, Wim
Wijnveen, Gepko Hahn, Carl Koetsier, Vincent Eggink, Carolien Bakelaar. Guus Veldhuizen,
Gert Dekker, Henk Erkes, Paul Boshuis, Ronald van der Lubbe en Jolanda Ederveen
(notulist).
De volgende berichten van verhindering zijn ontvangen door het bestuur: Heren 1 en Christien
Timorasson, Anna de Kruijff, Gert van Dijk, Kees de Jong, Mariëlle van der Lubbe, Anneke
Jesse.
1. Opening en vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld; er zijn geen toe te voegen agendapunten.

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 7 oktober 2011
De notulen van de vorige jaarvergadering worden via de beamer getoond en doorgenomen.
Gert licht de stand van zaken rondom De Meerwaarde toe (o.a. de geplande digitale
reclameborden en nieuwe tribunes) en dat de geplande “contributiecommissie” voortijdig is
gestopt. Gert laat ook cijfers zien hoe de ledenontwikkeling is geweest de afgelopen jaren en
licht wat toe over o.a. teamgelden. De notulen worden vastgesteld.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Jaarverslag seizoen 2011/2012
het jaarverslag is voorgelezen door de secretaresse.

5. Financieel verslag seizoen 2011/2012
Henk licht de getoonde cijfers op de beamer toe.
● Inkomsten: 100% meegevallen; alle contributies ontvangen, sponsors, acties die geld
opleverden, kantine opbrengst iets minder dan begroot. Subsidie van de gemeente
vervalt komend seizoen. Het oud papier ophalen blijft een mooie bron van inkomsten
(blijft op 6ct per kilo als er met de blauwe containers gewerkt gaat worden).
● Uitkomsten: zaalhuur was minder dan begroot, materiaalkosten iets hoger dan
begroot, vrijwilligersbijdrage hoger dan begroot. (de kantine en SSS blijft strikt
gescheiden)

6. Verslag kascommissie

Jan Miedema geeft aan dat zoals Henk de financiën doet het er goed uitziet! Gert voegt daar
aan toe dat Henk het bestuur wekelijks op de hoogte houdt van de financiële stand van zaken.
7. Begroting seizoen 2012/2013
● Inkomsten: kantine inkomsten wat hoger begroot; subsidie gemeente valt weg; oud
papier bewust op hetzelfde gelaten, maar we hopen dat de inkomsten hoger zullen zijn
nu er met de blauwe containers gewerkt gaat worden.
● Uitkomsten: zaalhuur hoger begroot; trainerskosten ook (trainers van buitenaf kosten
helaas meer) Gert licht hierop toe dat in verband met de BTWplichtigheid we de
trainers anders moeten vergoeden en bv. De administratie via Sportlink gaan doen,
zodat er een koppeling is tussen financiën en ledenadministratie. Dan zal er ook ws.
gestart worden met een betaling van contributie per kwartaal. Deze investering kan
gedaan worden met de opgebouwde reserve. Gert Leeuwis wordt bedankt voor zijn
correcte wijze van de financiële administratie van Time Out
Al met al komt de begroting uit op zo’n  € 2.500, , maar dit valt hopelijk mee.

PAUZE
8. Vaststellen contributie seizoen 2013/2014
Er komt geen contributieverhoging, o.a. door de economische omstandigheden + SSS
heeft redelijk wat in kas. Hoe de contributieopbouw invulling zou moeten krijgen: Gert voelt
er meer voor dat spelers uit teams die meer trainen ook meer doen voor de club door bv.
trainen te gaan geven bij bv. de jeugd, te vlaggen, tellen, enz.
Carl geeft aan zich zorgen te maken over de investeringen die in de dameslijn gedaan
worden. Gert heeft voor de pauze hierover al kort een en ander uitgelegd. Zo zijn de
teamgelden voor de herenlijn veel hoger dan bij de dameslijn, waardoor per saldo de
uitgaven voor de dames en herenlijn nagenoeg gelijk zijn. Voor de dameslijn zijn moeilijk
goede trainers te krijgen. Alles begint bij een goede invulling van de TC’s.

9. Benoeming kascommissie
De kascommissie blijft nog een jaar bestaan uit Jan Miedema en Teuni Visser. Anneke
Jesse zal een volgend seizoen in de kascommissie plaatsnemen.

10. Bestuur. Aftredend en niet herkiesbaar:
■ Paul Boshuis, bestuurslid Jeugd TC is afgetreden en opgevolgd door
■

Bert Glismeijer.
Ronald van der Lubbe, bestuurslid Dames TC; nog geen kandidaat
opvolging. Ronald blijft zo veel mogelijk de bestuurstaken uitvoeren
met hulp van Anna en Carolien zolang er geen opvolger is, maar zal
minder aanwezig zijn.

11. Commissie van Beroep / Vertrouwenscontactpersoon

Er zijn geen meldingen binnengekomen. Wel hebben Matthijs en Evelien een training
gevolgd over het protocol wat gevolgd moet worden als er wel een melding komt. Dit
protocol komt ook op de website van SSS.

12. Prestatiebeker

Deze wordt dit jaar gegund aan Erika van der Veen voor het vele werk wat zij verricht
voor de jeugd.
Nog voor de rondvraag licht Gert een aantal zaken met betrekking tot de huidige
structuur binnen SSS toe. Het bestuur is opgedeeld in
● organisatie (dagelijks bestuur)
● accommodaties en wedstrijden (algemene zaken)
● volleybal (de TC’s en sponsoring).
Die laatste tak baart zorgen, ondanks de inzet van diverse mensen. Misschien moet die
tak wel door een betaalde (externe?) kracht geleid worden. Gert nodigt iedereen uit om
hier verder over na te denken en zo mogelijk met ideeën te komen. Er is al contact met
combinatiefunctionaris Philip Maat van de gemeente die verenigingen hierin kan
ondersteunen. Ook komen de vacatures voor de TC’s (heren en dames) op de site.
In de ALV vanavond is voldoende draagvlak gevonden om Gerts plan verder te
onderzoeken.
Verder zijn er tijdens deze ALV ideeën uitgewisseld over het regelen van tellers en
vlaggers. Teams het onderling laten regelen? Verplicht stellen? In beeld kunnen krijgen
welke vrijwilligers het tellen en vlaggen zouden kunnen doen? Ook hier ontbreekt het
aan de mensen die het kunnen en willen organiseren. Bij de jeugd zal gewerkt worden
met een telrooster.

13. Rondvraag
GeertJan: wie kan de JA1 coachen? Antwoord: Diederik draagt Albert Hendriksen
voor; hij coacht al wel een team, maar Diederik zorgt ervoor dat GeertJan zijn gegevens
krijgt.
Carolien: Autorijschool Paulette sponsort nu ook MA2 erbij en wie kan D3 coachen?
Helaas binnen de aanwezigen geen pasklaar antwoord.
Vincent: Wat doet SSS richting sponsors? Hij hoort dat sponsors weglopen en dat er
veel aandacht naar Heren 1 gaat. Antwoord: op dit moment doet SSS vrij weinig voor
haar sponsors en er zijn onvoldoende mensen die dit kunnen oppakken. Een voorstel is
om 1 a 2x per jaar iets te organiseren voor de sponsors naast het persoonlijk contact
wat er nu al vaak is.
Melie: voor sponsoring moeten we “de boer op”. Zij kan dit niet alleen, maar wil dit wel
samen met mensen doen.

Verder wordt er van de rondvraag geen gebruik gemaakt en de vergadering wordt
gesloten.

