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Notulen ledenvergadering  

16 oktober 2020 via Microsoft Teams 
 
Aanwezig: 
Mariska Offeringa-Klooster / Bjorn Roselaar / Cees van Zwanenburg / Robert Jan Nat / Mervyn Heinis / Ben 
Vergers / Roland Leurs / Ilse Danhoff / Jeroen Klooster / Ben Klooster / Patrick van Dam / Hans Schoon / Bart 
Torenvliet / Fred Tieken / Peter Plugboer 
 
Afwezig met kennisgeving: 
 
Geen 
 

1. Opening 

Mariska opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze bijzondere vergadering.  
 

2. Vaststelling notulen ledenvergadering 2019 

Vergadering van 26 september 2019.  
 
Er zijn geen opmerkingen De notulen worden overgenomen als definitief.  
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Mededelingen 
• De nieuwe Corona maatregelen zijn ook bij SSV van toepassing. Het complex is momenteel voorzien 

van bewegwijzering zodat het complex zo veel mogelijk Corona proof gebruikt kan worden. 

 

Ingekomen stukken 
• Er zijn vragen binnen gekomen hoe wij als SSV om willen gaan met de rookvrije generatie. Wij gaan dit 

binnen het bestuur bespreken en komen dan met onze visie. 

 

4. Jaarverslagen 

Geen opmerkingen. 
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5. Financieel verslag, vaststelling begroting en vaststelling 
contributie 

Balans 
 
Opmerkingen bij balans:  

• Gebouwen: conform voorgaande jaren is er € 3.000,- afgeschreven; 

• Debiteuren: Paar openstaande bedragen, minder dan vorig jaar. Niet bijzonder; 

• Kas: kantine is cashless geworden. Laatste cash geld is afgestort;  

• Bankrekening: Afname liquiditeit is te verklaren door Corona; 

• Groot onderhoud / Overige: afgeboekt als gevolg van jaar afrekening NUON 15k als gevolg van niet 
door geven meterstanden geen verbinding met slimme meter; 

• 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 afrekening energienota, zie ook groot onderhoud/overige; 
 

Winst- en verliesrekening 
 
Opmerkingen bij winst- en verliesrekening:  

• Elektrisch, gas en water: forse stijging als gevolg van eindafrekening PWN en NUON; 

• Rentenlasten: Post zal jaarlijks blijven dalen doordat we aflossen op de lening 

• Personeelskosten: daling als gevolg van bijdrage UWV; 

• Abonnementen: Stijging door aanschaf pin kassa en kosten die voorgaand jaar op 
automatisering/internet waren geboekt; 

• Huur voetbalvelden: daling als gevolg van kwijting Alkmaar Sport ivm Corona; 

• Bestuurskosten: post lager uitgevallen: BBQ gehouden ipv bestuursuitje;  

• Inkoop: daling als gevolg van wegvallen omzet, door dat er geen voorraad administratie geeft het een 
vertekend beeld over de jaren heen. Vorig jaar was dit relatief laag; 

• Contributies: stijging als gevolg verhoging contributie voorgaand jaar, staat nagenoeg geen contributie 
meer open, ca 100 euro; 

• Reclameborden: veel borden bijgekomen;  

• Overige opbrengsten: voorgaand jaar betreft dit de slotafrekening van OZV; 

• Kantineomzet: Flink gedaald door Corona. Minder opbrengsten komt vooral door vervallen volleybal en 
jeugdtoernooi 

 

Begroting 
 
Opmerkingen bij begroting:  

• Overige personeelskosten: Wat hoger geworden door aanstelling trainer handbal; 

• Huur velden: deze post moet nog worden gecorrigeerd naar aanleiding van de laatste verhoging; 

• Energiekosten: deze post is aanzienlijk verhoogd door de eindafrekening. Verder is het verbruik op het 
nieuwe complex groter waardoor het maandbedrag omhoog is bijgesteld; 

• Kantine verkoop: Lager door Corona, hoop dat het met toernooien dit jaar weer meer op zal brengen.  
 
Vragen vanuit aanwezigen:  

• Hoe is het afgelopen met de discussie rondom de OZB voor de velden?  
Antwoord vanuit Jeroen: dit verhaal is bijna rond. Het geheel ligt nu bij Concensus ter beoordeling en 
dan volgt er een schrijven. In principe zullen we worden vrijgesteld voor de OZB van het kunstgrasveld. 
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Contributie 
We houden de contributie gelijk voor komend seizoen. Alleen de contributie voor de kabouter handbal is 
verhoogd omdat deze ook een vorm van zaalcompetitie gaan draaien. Verder wordt de contributie bij de 
handbal per heden geïnd conform de richtlijnen van de NHV. Dit voorstel is aangenomen.  
 
De contributie wordt conform onderstaand schema vastgesteld: 
 

Handbal € Voetbal € Zaalvoetbal € 

kabouters (4-6 jaar) € 45,- 6 jaar incl. kabouters € 40,- Volledig lid € 90,- 

7 t/m 10 jaar € 104,- 7 t/m 9 jaar € 72,- Jeugdlid € 52,50 

11 - 12 jaar € 132,- 10 t/m 12 jaar € 100,- Reserve lid € 50,- 

13 - 14 jaar € 145,- 13 t/m 15 jaar € 114,- Niet spelend lid € 42,50 

15 t/m 18 jaar € 163,- 16 t/m 18 jaar € 138,- 
  

Dames Senioren € 177,- Senioren € 144,- 
  

Dames Midweek € 144,- Niet spelende, wel trainende, leden € 65,- 
  

Reservelid € 65,- Niet spelende leden 25,- 
  

Niet spelende leden € 25,- 
   

 

 

Kantineprijzen 
We gaan de kantineprijzen per direct verhogen. De verhoging ligt gemiddeld rond de 10%. Voornaamste reden 
van de grote verhoging zijn het gat in de begroting, de niet doorbelaste BTW verhoging en het feit dat de prijzen 
al 4 jaar niet zijn geïndexeerd. 
 
Voor de toekomst hebben wij besloten om jaarlijks de prijzen te indexeren om grote verhogingen zo veel 
mogelijk te voorkomen.  
 

6. Verslag kascommissie 

Fred Tieken: Kascommissie heeft het financiële verslag goedgekeurd en ondertekend.  
 

Benoeming nieuwe kascommissie 
 
Fred Tieken en Cor van Bavel treden beide af dit jaar waardoor Henk doorschuift naar de kascommissie. Verder 
dienen er 2 nieuwe leden bij te komen. Hans Schoon en Bart Torenvliet melden zich. 
 
Samenstelling kascommissie 

• Henk van der Streek 

• Hans Schoon 

 
Benoeming nieuw reservelid:  

• Bart Torenvliet 

 
  



Noordervaart 63B   Rabobank 
 1841 JB   NL NL73RABO0357950372  Sinds 1946 

 Stompetoren   K.v.K: V40634383    Handbal & Voetbal 
 

 

Pagina 4 van 5  

 
 

16-10-2020 

 

7. Bestuursverkiezing 

Aftredend niet herkiesbaar:  

• Robert-Jan Nat 

 
Robert-Jan gaat het team verlaten. Wij danken hem voor de behulpzame jaren! Als blijk van waardering wordt 
hij benoemd tot Lid van Verdienste. 
 
Aftredend wel herkiesbaar:  

• Mariska Offeringa-Klooster 

 
Aantredend:  

• Geen 

 
Zonder tegenkandidaten wordt Mariska Offeringa-Klooster herkozen tot nieuwe voorzitter. 
 

8. AVG / VOG 

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 er beperkte gegevens van jullie bij ons bekend zijn. 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.  
 

9. Cashless kantine 

Wij zijn over gaan naar een cash less kantine. Dit scheelt een hoop werk bij de beheerders en kantine diensten. 
Dit draait boven verwachting goed. Er is eigenlijk geen NEE-verkoop behoudens een enkel jeugdlid van een 
bezoekende vereniging maar dat lost zich vaak via de begeleiding op. 
 
Er wordt van de gelegenheid gebruikt gemaakt om het kantinedienstbeleid nog eens onder de aandacht te 
brengen: 

• Zondagdienst:   de inzet voor leden die in het lopende seizoen 16 jaar worden, is een aantal 

keer per jaar een aantal uur meedraaien in de zondag kantinedienst. Voor de zondagdienst wordt geen 

vrijstelling verleend. 

• Zaterdagdienst:  ouders van jeugdleden (tot en met de leden die lopende het seizoen 15 jaar 

worden) draaien mee in de zaterdag kantinedienst. Meestal komt dit neer op 2 soms 3 ochtenden per 

jaar. De schema’s zijn ruim van tevoren bekend. Voor structurele vrijwilligers (schoonmaak / coach / 

trainer) geldt vrijstelling voor de zaterdagdienst 

 
Bij verhindering verzoeken wij jullie zelf te ruilen met een ander op de lijst. Meld dit ook aan de betreffende 
coördinator. 
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10. Rondvraag 

➔ Roland Leurs verzoekt om de aanwezigen om om zich heen te kijken voor een nieuw bestuurslid voor 
de zaalvoetbal aangezien hij zich meer gaat richten op jeugdvoetbal en sponsoring. 

➔ Henk van der Streek : Robert-Jan Nat treedt af. Welke telg uit de familie Nat neemt het stokje over? 
Robert-Jan geeft aan dat hij op de achtergrond wel actief blijft voor de nodige hand- en spandiensten.  

➔ Henk van der Streek: hoe loopt de samenwerking bij de handbal tussen Dynamo / Sporting S en SSV? 
Wij zijn gestopt met het combi-team voor de dames senioren. Met name Dynamo besliste alles. Onze 
leden voelden zich daar niet prettig bij. Bij de jeugdteams loopt de samenwerking goed.  

➔ Henk van der Streek: en hoe loopt de samenwerking bij de voetbal tussen Sporting S en SSV? Dit loopt 
bij de meeste teams goed. Wel merken wij dat er bij Sporting S steeds meer mensen weg vallen. Ook 
het bestuur van Sporting S is fragiel. Deze bestaat uit 1 persoon met 1 persoon op de achtergrond. Qua 
teambezetting voert het aantal SSV leden binnen de teams de boventoon. De groei in Schermerhorn 
lijkt stil te staan en er lijkt nauwelijks nieuwe aanwas. Inmiddels is het eerste combi-team 
doorgestroomd naar de senioren. De trainingsopkomst van de mannen is goed. Richting de wedstrijden 
zijn er wel wat strubbelingen omdat ze graag als vrienden met elkaar willen voetballen. Hier worden 
regelmatig gesprekken over gevoerd en dit gaat nu een stuk beter. 

➔ Henk van der Streek: ik zie bij de teams dat zowel het 2e als het 3e een combi team is. Hoe zit dit? Dit 
komt door de KNVB. Een combi-team is altijd het laagste elftal echter mag een lager elftal niet hoger 
dan een bovengelegen elftal voetballen. Jeroen heeft daarom maar 2 combi-elftallen ingeschreven 
zodat ieder op zijn niveau kan voetballen. 

➔ Hans Schoon: hoe zit het met het aantal scheidsrechters binnen de vereniging? Bij andere verenigingen 
zie ik een vorm van vergoeding aan scheidsrechters. Dit heeft onze aandacht. Mogelijk wordt er 
binnenkort een avond georganiseerd om jeugdleden te enthousiasmeren jeugd te gaan fluiten. Zelf 
zitten we ook te denken om leden de mogelijkheid te bieden om hun kantinedienst niet te draaien in ruil 
voor het fluiten van wedstrijden. 

➔ Henk van der Streek: komend jaar is het jubileumfeest ter ere van het 75 jarig bestaan. Kunnen jullie 
alvast een tipje van de sluiter oplichten. Nee 

➔ Patrick van Dam: Wat is de status van het scorebord?  Er wordt op dit moment druk gewerkt aan een 
oplossing. Het wordt een ander bord maar we zijn op zoek naar een zo kostenneutraal mogelijke 
oplossing. 

➔ Henk van der Streek: aangezien er verder geen vragen zijn wil ik graag de Jaap Klaver rol op me 
nemen door een dankwoord uit te spreken. Ik wil graag 1 groot compliment maken hoe het bestuur de 
club in deze roerige tijden draaiende heeft gehouden. Het bestuur dankt Henk voor zijn mooie woorden 
en geeft aan dat dit niet mogelijk is zonder de talloze vrijwilligers welke zich belangeloos inzetten voor 
onze mooie vereniging 

 
13. Sluiting 

Mariska sluit de vergadering. Iedereen van harte bedankt voor de aanwezigheid. Normaal gesproken volgt er 
een rondje vanuit de vereniging maar we komen nu niet verder dan een digitale toast. 


