
Notulen Jaarvergadering 24 september 2014 
 
Aanwezig in willekeurige volgorde: Janny Janse, Paul Boshuis, Mirella Boshuis, Joyce Ploeg, 
Jolanda Brink, Erika van der Veen, Gert Leeuwis, Kees van Garder, Teuni Visser, Rijk 
Kelderman, Jan Miedema, Wim Wijnveen, Gepko Hahn, Kees de Bruin, Henk Bolster, Ezau 
Abraham, Harald van der Sloot, Geert Jan Welink,Theo Lammers, Anneke Jesse, Harma 
Bakkenes, Adriaan Kuijpers, Martine Burgering, Guus Veldhuizen, Gert Dekker, Bert 
Glismeijer, Henk Erkes en Jolanda Ederveen (notulist). 
 
De volgende berichten van verhindering zijn ontvangen door het bestuur: Eddy Meijerink, Gert 
van Dijk, Carolien Bakelaar, Corry van Voorthuizen, Johan Pongers en Rene van der Linden. 
 
1. Opening en vaststellen agenda 
Gert opent de vergadering en geeft aan dat punt 5 “Technisch coördinator / beleid” wordt en 
de overige punten schuiven dan op.  Verder zijn er geen aanvullende agendapunten en de 
agenda wordt vastgesteld. 
 
 
2. Vaststellen notulen ledenvergadering 27 september 2013. 
De notulen van de vorige jaarvergadering worden via de beamer getoond en doorgenomen. 
Ze staan ook op de site. De notulen worden vastgesteld. Nav het punt bij de rondvraag over 
gezond eten en drinken in de kantine: dit is wel geprobeerd, maar vanwege beperkte 
houdbaarheid is er veel weggedaan. Er is nu wel AA zero en light. 
 
 
3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
 
4. Jaarverslag seizoen 2013/2014 
Het jaarverslag is voorgelezen door de secretaresse.  

 
● Na het voorlezen wordt opgemerkt dat er veel mensen in dit verslag bedankt worden 
die niet aanwezig zijn. Het idee wordt geopperd om het jaarverslag op te nemen in de 
nieuwsbrief. 

● Na het jaarverslag licht Gert een aantal grafieken / staafdiagrammen op de beamer  toe 
waarop de ledenontwikkelingen te zien zijn. 

 
5. Technisch coördinator / beleid 
Het door Willem Held aangeleverde verslag wordt op de beamer getoond. Gert licht e.e.a. toe. 
Theo vraagt of er ook een plan m.b.t. scheidsrechters in is opgenomen. Qua scheidsrechters 
heeft er onlangs een cursus plaatsgevonden door Wouter de Baar aan e A-jeugd en deze 
hebben een toets gedaan. Het is de bedoeling dat meer jeugd gaat leren fluiten. Daarnaast 
roept Gert mensen op die een code hoger willen fluiten, dit zeker aan te geven. Ideeën zijn 
altijd welkom. 
 
6. Financieel verslag seizoen 2013/2014 
Henk licht de getoonde cijfers op de beamer toe.  
 



 
7. Verslag kascommissie 
Paul en Anneke geven aan dat het helemaal in orde was; geen bijzonderheden gevonden. 

PAUZE 
 

8. Begroting seizoen 2014/2015 
Henk licht de getoonde cijfers op de beamer toe. Teuni vraagt of het zin heeft als team af te 
melden als je een keer niet gaat trainen. Qua financiën maakt het niets uit, maar voor de 
zaalplanner (Rene van der Linden) wel; mogelijk kan een ander team gebruik maken van het 
veld. 
 
 

9. Vaststellen contributie 2015/2016 
De € 2,50 die de Nevobo verhoogd wordt niet doorgevoerd in de contributie van SSS. Er 
wordt gewerkt met een andere opbouw van de contributie. 

 
 
10.Benoeming kascommissie. 
Paul en Anneke mogen en willen dit nog een jaar doen. 
 
11.  Huishoudelijk Reglement 
Het wijzigen van de statuten kost € 350,- bij de notaties. Het wijzigen van een 
huishoudelijk reglement kan in de ALV. Gert licht de wijzigingen die op de beamer 
getoond worden toe en de wijzigingen worden unaniem goedgekeurd. 
 
12.Bestuur   
● Aftredend en herkiesbaar: Gert Dekker. 
● Aftredend en herkiesbaar: Jolanda Ederveen. 
● Aftredend en herkiesbaar: Bert Glismeijer. 
● Vacature Heren TC: Gepko Hahn vervulde deze rol al achter de schermen en 
is nu officieel bestuurslid. 

● Vacature Dames TC: deze wordt naar verwachting op korte termijn vervuld. 
Speciale vermelding voor het jeugdbestuur wat ontzettend veel werk heeft 
verricht en hier heel veel energie in steekt. 

 
13.Commissie van Beroep 
Deze commissie wordt nu samengevoegd met de VCP’s. Janny Janse heeft deze 
commissie lang gedaan en wordt bedankt met bloemen. 
 
14.Prestatiebeker  
De prestatiebeker kent al een lange lijst van namen en wordt dit jaar gegund aan 
iemand die veelzijdig is. Hij zet zich in als vrijwilliger op allerlei terreinen, zoals 
scheidsrechter, bar, trainer / coach (en hier zelfs een cursus voor behaald), nl: Paul 
Boshuis!  Paul krijgt de beker mee (en zijn vrouw de bloemen). 
 
15.Rondvraag 
De vacature die deze avond getoond is voor aanvulling bij de wedstrijdleiding zal 
worden vervuld door Gert Leeuwis, waarvoor dank!  
 
Harald licht e.e.a. toe rondom H1 en de STB. Er is nu een vijf koppig bestuur, 
allemaal enthousiast en met een volleybalverleden. Het doel is nieuwe spelers van 



H1 aan de vereniging te binden door hen bv. te begeleiden naar werk in deze regio. 
Dit lukt nu al bij Arjan Roelofs en Albert Cristina. Op bestuurlijk  niveau weten SSS en 
STB elkaar te vinden en ook qua sponsoring wordt samenwerking gezocht. Skylift is 
nu de hoofdsponsor. 
Guus: had eerder in de vergadering gemeld dat de BOA’s gaan controleren of er in 
sportkantines gediplomeerd personeel aanwezig is achter de bar. 
Mirella: de barlijst zorgt voor veel “gezeur”, het kost hen daarom veel tijd dit rond te 
krijgen. Gert geeft aan dat dit bij de teamverplichtingen hoort. Vooral de late diensten 
zijn een probleem. De eindtijd is niet leidend; als er eerder reden is de bar te sluiten, 
gewoon doen en maak tijdig de kassa op. Tip aan allen die ingepland staan voor 
bardienst: probeer het eerst en klaag niet meteen. 
Gepko: roept mensen op voor aanvulling te zorgen bij de Heren TC (vanaf H5 – 
Heren Trim). 
Gert: Brand Jan is druk bezig met de vernieuwde site, deze was helaas vanavond 
nog niet klaar om te presenteren. De SSS-app is te downloaden; deze staat los van 
de competitie app van de Nevobo. 
 
Verder wordt er van de rondvraag geen gebruik gemaakt en de vergadering wordt 
gesloten. 
 

 


