Noordervaart 63B
1841 JB
Stompetoren

Rabobank
NL NL73RABO0357950372
K.v.K: V40634383

Sinds 1946
Handbal & Voetbal

Notulen ledenvergadering
30 september 2021
Aanwezig:
Mariska Offeringa-Klooster / Bjorn Roselaar / Cees van Zwanenburg / Mervyn Heinis / Ben Vergers / Roland
Leurs / Ilse Danhoff / Jeroen Klooster / Jürgen Schaap / Janfred Dosker
Presentielijst
Afwezig met kennisgeving:
Geen

1. Opening
Mariska opent de vergadering en heet iedereen welkom op de vergadering.

2. Vaststelling notulen ledenvergadering 2020
Vergadering van 16 oktober 2020.
Opmerking Sporting S aangaand fragiel bestuur tijdens rondvraag. Er is richting Sporting S gereageerd dat dit
geen goede woordkeuze is geweest en dat zou worden gecorrigeerd in de volgende jaarvergadering. Tekst
wordt als volgt aangepast; het jeugdbestuur van Sporting S is klein bestuur wat zich wel vol inzet.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen
•

Geen

Ingekomen stukken
•

Geen

4. Jaarverslagen
Geen opmerkingen en worden vastgesteld.
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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: € 300,- 3 oudere sponsorfacturen niet betaald. Nog eenmailige poging anders sponsor af.
Staat nog van 4 mensen contributie open;
• Bankrekening: Afname liquiditeit is te verklaren door Corona, naheffing energiekosten NUON 15K;
• 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: we zijn blijven aflossen;
• Voorzieningen: zijn de winsten en verliezen van voorgaande seizoenen. Deze gaan we afboeken zodat
we een 0-resultaat hebben
• Overige: Betreft afrekening energienota, zie ook groot onderhoud/overige;
• Crediteuren: credit ontvangen van Alkmaar Sport voor de huur van de velden.

Winst- en verliesrekening
Opmerkingen bij winst- en verliesrekening:
• Elektrisch, gas en water: is dit jaar lager omdat complex bijna niet gebruikt, regulier jaar 13K;
• Rentenlasten: Post zal jaarlijks blijven dalen doordat we aflossen op de lening
• Personeelskosten: gestegen als gevolgen van teruggevorderde subsidie;
• 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 door Corona;
• Inkoop: daling als gevolg van wegvallen omzet;
• Contributies: stijging als gevolg meer leden en betere inning, staat bij 4 personen contributie open;
• Reclameborden: veel borden bijgekomen;
• Overige opbrengsten: subidies TOW NOW etc.;
• Kantineomzet: Flink gedaald door Corona. 1 maand omzet. Wel een goede maand.
• Afdracht bonden: KNVB compensatie gehad, NHV geen compensatie

Begroting
Opmerkingen bij begroting:
• Energiekosten: begroot op 13K;
• Kantine verkoop: Lager door Corona, hoop dat het met toernooien dit jaar weer meer op zal brengen.
• Korting contributie: geschatte korting meegenomen.

Contributie
We houden de contributie gelijk voor komend seizoen. Hier is de compensatie regeling nog niet in
meegenomen. Dit wordt individueel verrekend. Dit voorstel is aangenomen.
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De contributie wordt conform onderstaand schema vastgesteld:
Handbal
kabouters (4-6 jaar)
7 t/m 10 jaar
11 - 12 jaar
13 - 14 jaar
15 t/m 18 jaar
Dames Senioren
Dames Midweek
Reservelid
Niet spelende leden

€
€ 45,€ 104,€ 132,€ 145,€ 163,€ 177,€ 144,€ 65,€ 25,-

Voetbal
6 jaar incl. kabouters
7 t/m 9 jaar
10 t/m 12 jaar
13 t/m 15 jaar
16 t/m 18 jaar
Senioren
Niet spelende, wel trainende, leden
Niet spelende leden

€
€ 40,€ 72,€ 100,€ 114,€ 138,€ 144,€ 65,25,-

Zaalvoetbal
Volledig lid
Jeugdlid
Reserve lid
Niet spelend lid

€
€ 90,€ 52,50
€ 50,€ 42,50

Kantineprijzen
De kantineprijzen zijn voorafgaand aan het seizoen geïndexeerd.

6. Verslag kascommissie
Hans Schoon: Zwaar jaar geweest voor de vereniging. Goed dat men in het verleden zuinig is geweest zodat
we ook konden in teren. Twijfels uitgesproken over de korting maar respecteren het besluit van het bestuur.
Kascommissie heeft het financiële verslag goedgekeurd en ondertekend.

Benoeming nieuwe kascommissie
Hans Schoon en Henk van der Streek blijven nog een jaar aan. Bart Torenvliet blijft nog een jaar reservelid.
Samenstelling kascommissie
• Henk van der Streek
• Hans Schoon
Reservelid:
• Bart Torenvliet

7. Bestuursverkiezing
Aftredend niet herkiesbaar:
• Kees van Zwanenburg
Kees gaat het team verlaten. Wij danken hem voor de behulpzame jaren! Als blijk van waardering krijgt hij een
bos bloemen en een kleinigheidje.
Aftredend wel herkiesbaar:
• Jeroen Klooster
• Björn Roselaar
• Roland Leurs
Aantredend:
• Janfred Dosker
Zonder tegenkandidaten wordt Janfred Dosker verkozen en treedt toe als bestuurslid jeugdvoetbal.
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8. LED verlichting
Er is begin dit jaar een rondgang geweest met Groene Club. Hieruit is een Energierapport opgesteld. Er valt
voor de vereniging nog veel winst te behalen met de veldverlichting. Naar aanleiding hiervan zijn er 4 offertes
opgevraagd. Oostendorp kwam als winnaar naar voren. Er zijn diverse berekeningen gemaakt. De conclusie is
dat we alle lampen gaan vervangen. De besparing energie is ca 1150,- en qua vervangingswaarde besparen
we ca 800,- dus totaal besparing is 2000,-. Hier is de besparing qua vastrecht nog niet meegenomen.
De investering is ca 44K. Dit is in basis niet mogelijk maar door subsidies BOSA en gemeente van beide 30%
zodat er door SSV maar 16K hoeft te worden geïnvesteerd. Voor de investering is een lening aangegaan voor 5
jaar tegen 0%.
Termijnschema is afgestemd op subsidie zodat wij als club minimaal moeten voorfinancieren.
Het bestuur vraagt of de leden akkoord gaan met deze investering. De leden zijn akkoord

9. Rondvraag
➔ Hans Schoon: stukje René Vlaar van Sporting S in de Toekomst. Hoe ziet het bestuur dit? Dit bericht
kwam voor SSV ook als een verrassing. Er zal op korte termijn contact gezocht worden wat het idee
hier achter is en hoe men de toekomst ziet.
➔ Hans Schoon: komend jaar is het jubileumfeest ter ere van het 75 jarig bestaan. Kunnen jullie alvast
een tipje van de sluiter oplichten? Nee. Er wordt in januari een winterfair georganiseerd om geld te
genereren voor het feest. Verder invulling wordt in oktober verder opgepakt.
➔ Patrick van Dam: Uitnodiging is niet goed doorgekomen. Er zijn wat problemen geweest met de mail.
Uitnodiging was tijdig verstuurd maar blijkbaar dus niet overal aangekomen.
➔ Patrick van Dam: waarom kan er niet altijd op het B-veld gevoetbald worden? Dit wordt in de komende
bestuursvergadering besproken en teruggekoppeld

10. 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.
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