Noordervaart 63B
1841 JB
Stompetoren

Rabobank
NL NL73RABO0357950372
K.v.K: V40634383

Sinds 1946
Handbal & Voetbal

Notulen ledenvergadering
26 september 2019
Aanwezig:
Bart Torenvliet / Jeroen Klooster / Bjorn Roselaar / Cees van Zwanenburg / Robert Jan Nat / Mervyn Heinis /
Mariska Offeringa-Klooster / Ben Vergers / Ilse Danhoff / Inge Vijn / Fred Tieken / René Helmhout / Kees
Kiemel / Sylvester Liefting / Ronald Wit / Jan de Vries / Gerrit Vijn / Monique Schoon / Eline Vijn / Henk van de
Streek / Hans Schoon / Flip Nicolaij / Jos Polle / John Oly / Ted de Lange / Patrick van Dam / Stefan
Molenkamp / Jasper Bakker / Jeffrey Dolk / Johan Dewus / Arnold de Block
Afwezig met kennisgeving:
Kim Poland / Jan Nat / Paul Nicolaij / Roland Leurs / Ben Klooster / Afke Bleumers

1. Opening
Bart opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststelling notulen ledenvergadering 2018
Vergadering van 21 september 2018.
Er zijn geen opmerkingen De notulen worden overgenomen als definitief.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen
•
•
•
•

Afgelopen jaar nodige zaken rondom accommodatie aangepakt B veld met verlichting, sloot gegraven
en hekken geplaatst. Noordzijde wordt nog beplant. Hiermee is de accommodatie definitief afgerond.
Klusdag wordt nog ingepland. Hek rondom B-veld, niet wenselijk vanuit gemeente.
Integratie zaalvoetbal; succesvol verlopen. Wel op zoek naar vrijwilliger(s) voor ondersteuning bestuur
Samenwerking Sporting S; draaien in principe met 1 bestuur. SPS gaat contributies proberen gelijk te
trekken. Dynamo kostte veel energie en deze is gestopt (ijskast gezet)

4. Jaarverslagen
Geen opmerkingen.
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5. Financieel verslag, vaststelling begroting en vaststelling
contributie
Balans
Opmerkingen bij balans:
• Gebouwen: Aangezien er vanaf dit seizoen geen investeringen of desinvesteringen meer gedaan zijn die
de post gebouwen beïnvloeden zijn we nu begonnen met afschrijving vandaar de vermindering. Wordt
in 39 jaar afgeschreven conform het erf pacht.
• Debiteuren: Paar openstaande bedragen, minder dan vorig jaar. Niet bijzonder
• Kas: Wordt nu elektronisch bijgehouden. De volgende stap is cashless kantine.
• Bankrekening: Afname liquiditeit is voornamelijk te verklaren door de 7.500 euro extra aflossing op de
lening
• Groot onderhoud: In de komende jaren zullen we te maken krijgen met onderhoud. Er is voor gekozen
om per jaar te kijken welk deel van de winst hier aan toegevoegd kan worden.
• Jubileum: Geen wijzigingen. Reserve voor het 75-jarig bestaan in 2021
• Lening: Door reguliere aflossingen neemt de schuld af. Dit seizoen is gebruik gemaakt van de extra
boetevrije aflossingsmogelijkheid van € 7.500 per kalenderjaar.
• Overige: Betreft kosten die na 30 juni 2019 plaats hebben gevonden maar betrekking hebben op het
afgelopen seizoen grootste post hierin betreft de afrekening met Sporting S i.v.m. de samenwerking bij
de handbal ca 1.800 euro

Winst- en verliesrekening
Opmerkingen bij winst- en verliesrekening:
• Elektrisch, gas en water: Heel goedkoop geweest dit seizoen, komt omdat we hiervoor te veel betaald
hebben en dit hebben we nu terug gekregen. Het bedrag dat hierop staat is dus niet realistisch;
• Rentenlasten: Post zal jaarlijks blijven dalen doordat we aflossen op de lening
• Huisvestingskosten: Post geeft een vertekend beeld door dat de kosten op verschillende periodes zijn
geboekt. Daarbij is door afgrenzing de kosten niet helemaal zuiver verdeeld over de boekjaren. Al met
al en lichte stijging door stijging WOZ (5,5k) en lichte Stijging GWL (tot 7.5k)
• Automatisering/internet: Is eenmalig door voornamelijk aanschaf van tablet;
• Abonnementen: Vrij vors. Houdt maandelijkse verplichtingen in voor bijvoorbeeld het kassasysteem, de
meldkamer en Fox Sports;
• Huur voetbalvelden: Is niet correct, is hier lager dan normaal, zal normaal ongeveer €2.600 zijn;
• Materialen: Iets hoger dan vorig jaar. Incidentele zaken zoals reparaties, reserveshirts investering,
transportwielen etc. Volgend seizoen moet het met €2.500 lukken;
• Waskosten: Stuk minder. Wordt niet meer apart uitbetaald. Is discussie over geweest omdat dit nog
wel in de contributie stond, dat willen we nu gaan veranderen;
• Kosten KNVB/NHV: Iets minder door minder leden.
• Bestuurskosten: Keurig binnen budget gebleven. Complimenten voor organisatie bestuursuitje;
• Jeugdcommissie: Bijdrage van jeugdweekend.
• Overige kosten: Wat hoger. Door bijvoorbeeld boog van de poort die is aangeschaft. Is incidenteel;
• Inkoop: Gehalveerd;
• Contributies: Gaat nu via Clubcollect. Dit staat allemaal op één rekening, daarom staat het nu allemaal
onder voetbal maar daar zit dus ook handbal tussen;
• Donateursactie: Verzuim van penningsmeester, niet actief mee bezig geweest;
• Reclameborden: Vors minder doordat we in het verleden veel eenmalige bijdrages hebben gehad voor
aanschaf van de borden, wat dit jaar niet zo was;
• Overige opbrengsten: WOZ bedrag, Grote Club Actie en loten volleybaltoernooi;
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Kantineomzet: Flink gedaald maar kosten ook flink gedaald dus eindresultaat is erg mooi. Irene krijgt
hiervoor een groot compliment!
Minder opbrengsten komt vooral door minder leden en geen eigen toernooien die altijd opbrengsten
met zich mee brengen. Uiteindelijk alsnog erg mooi resultaat.

Begroting
Opmerkingen bij begroting:
• Voorziening groot onderhoud: Naar beneden bijgesteld;
• Overige personeelskosten: Wat duurder geworden door duurdere trainer;
• Verzekeringen: Iets hoger omdat we vorig jaar een eenmalige bijdrage hebben gehad;
• Automatisering/internet: Wordt steeds meer mee gedaan dus hogere kosten voor bijvoorbeeld
Sportlink;
• Materialen: Hoger omdat we te maken hebben met toetreding van zaalvoetbal;
• KNVB: Hogere kosten door zaalvoetbal;
• Contributies: Omhoog door meer leden van zaalvoetbal;
• Donateurs: Gaat sponsor commissie zich mee bezig houden;
• Kantine verkoop: Lager, hoop dat het met toernooien dit jaar weer meer op zal brengen.
Vragen vanuit aanwezigen:
• Ik mis de contributie van de handbal?
Antwoord vanuit penningmeester: dit is allemaal op een 1 post geschreven in verband met het innen
van de contributie via Clubcollect.

Contributie
We willen de contributie gaan verhogen met circa 5%. Dit voorstel is aangenomen.

6. Verslag kascommissie
Fred Tieken: Kascommissie heeft het financiële verslag goedgekeurd en ondertekend. Met het eerste jaar van
Jürgen gaat het iets anders dan met Kees die nog wel heeft ondersteund. Complimenten voor de
penningmeester en dank voor de oude penningmeester. Ook complimenten vanuit de aanwezigen.

Benoeming nieuwe kascommissie
Fred Tieken en Cor van Bavel mogen en gaan nog één jaar door als kascommissie.
Benoeming nieuw reservelid:
• Henk van der Streek.

7. Bestuursverkiezing
Aftredend niet herkiesbaar:
• Bart Torenvlied
• Inge Vijn
Bart en Inge gaan het team verlaten. Wij danken hun voor de behulpzame jaren! Als blijk van waardering wordt
Bart benoemd tot Lid van Verdienste.
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Aftredend wel herkiesbaar:
• Mervyn Heinis
Aantredend:
• Ben Vergers
• Ilse Danhoff
Ben zal de taak van wedstrijdsecretaris van Jeroen overnemen zodat Jeroen zich volledig kan bezighouden met
de functie van secretaris. Ilse zal de handbal vertegenwoordigen in het bestuur.
Zonder tegenkandidaten wordt Mariska Offeringa-Klooster verkozen tot nieuwe voorzitter.
Wij verwelkomen Ben en Ilse van harte bij het team! Veel succes in jullie aankomende bestuurstijd.

9. AVG / VOG
Vorig jaar aangekondigd dat we met VOG gestart. Circa de helft heeft dit opgevolgd. Op korte termijn volgt er
een nieuwe ronde met aanvragen. Graag jullie medewerking om deze in te vullen.
AVG; bewust gekozen om hier even mee te wachten om te kijken hoe dit zich zou ontwikkelen. Belangrijk te
noemen dat wij beperkte gegevens van jullie bij ons bekend. Deze zijn opgeslagen in de bronbestanden van de
bonden, clubcollect en de salarisadministratie. De verwerkers hiervan hebben al een AVG. Onze gegevens
hebben wij centraal in Google-drive opgeslagen. Mocht je lokaal bestanden hebben dan het verzoek deze te
verwijderen als je deze niet meer gebruikt. Binnenkort gaan we ons AVG beleid publiceren. Ook gaan we een
mail uitsturen met ons beleid. Het verzoek is om deze mail voor akkoord te retourneren. Bij vragen kunnen
jullie contact opnemen met Bart. Als je ergens bezwaar tegen hebt geef dit aan.

10. Cashless kantine
Wij willen over gaan naar een cash less kantine. Dit scheelt een hoop werk bij de beheerders en kantine
diensten. Het voorstel is om 3 weekenden zonder geld te draaien om te kijken waar we tegen aan lopen. Het
eerste evenement waar we veel mensen verwachten zijn de nieuwjaarswedstrijden. Het doel is om in januari
over te gaan als alles goed bevalt.

Vraag vanuit aanwezigen: Zijn jullie niet bang voor een teruglopende omzet? Niet echt, clubs om ons heen

doen dit al en die hebben alleen wat problemen met kinderen die een snoepje of wat te drinken willen halen.
Hier zijn een aantal oplossingen voor.

Vraag vanuit aanwezigen: Wat is de reden? Minder handelingen voor bestuur en kantine commissie. Het geld is
niet verzekerd
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12. Rondvraag
➔ Henk van der Streek : hoe zit het met het clubblad? De digitale nieuwsbrief is gepoogd maar deze komt
bij veel mensen niet aan. Wij zijn weer teruggegaan naar een nieuwsbrief op papier welke we 3x per
jaar verspreiden.
➔ Henk van der Streek: ons ledenaantal neemt in mijn ogen af. Dit baart me zorgen. Hoe staan jullie daar
in? Wij delen deze zorg en onderkennen deze ook. Op korte termijn zal hier niet veel in wijzigen. Toch
staan we hier positief in aangezien wij hier de faciliteiten hebben en de gemeente heeft aangegeven
dat er nog woningbouw bij gaat komen in het dorp.

13. Sluiting
Mariska sluit de vergadering. Iedereen van harte bedankt voor de aanwezigheid.
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