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Notulen Algemene Ledenvergadering 

Datum Woensdag 15-10-2014 

Aanvang: 19:45 

 

Afwezig met bericht: Erik Tuenter, Obbe Tuinenburg, Peter Marijn, Jeffrey Strik 

Aanwezig: voltallig bestuur + Auke Miedema, Susanne van Berkum, Merel Pieters, Melanie van 

Berkum, Niels Durenkamp, Maarten Uijens, Ron van de Maarel, Jacob ten Have, Max Jonkers, Marcel 

van Oort, Timeas Schim vd Loeff, Sean Bakker, Bart Slot, Mees vd Meer, Annet de Nie, Yusra Al 

Mudhafar, Mark Heemskerk, Peter Miedema, Ad de Ruiter, Eduard Belitser, Ole Baek, Jan Mulder, 

Arthur Boerman, André Seegers. 

 

1. Opening en berichten van verhindering 

Opening door Luc: Een ieder hartelijk welkom. De opkomst is een stuk groter dan voorgaande jaren. 

Veel dank daarvoor. 

2. Mededelingen. 

Er zijn geen mededelingen.  

3. Notulen van de vorige ALV op 15 oktober 2013 

De notulen van de ALV van vorig jaar worden door de ALV goedgekeurd. 

4. Verkiezing bestuursleden. 

Arno-Luc Ackermann, Lauri Bakker, Robbert Bod, Jan Bruins, Wouter Dubois, en Ben van Alphen gaan 

hun tweede jaar in. Auke Miedema treedt af als secretaris. Anton Boonen unaniem gekozen als 

secretaris en gaat zijn eerste jaar in. 

5. Jaarverslagen 2013/2014 

- Algemene zaken:  Arno Luc dat het aantal ‘gewone’ leden gedaald is, maar dat er meer 50+ 

leden bij zijn gekomen. Net als voorgaande jaren is er veel verloop van leden. Een actiepunt van het 

komende jaar is om te achterhalen waardoor dit verloop wordt veroorzaakt. 

Max Jonkers vraagt zich af of dit verloop vooral bij de jeugd of bij de senioren ligt. Lauri Bakker 

verwijst hem naar het financieel verslag (laatste pagina).  

Ron vd Maarel geeft aan te willen helpen met het coördineren van het jeugdbeleid.  

De voorzitter geeft aan dat Marcel van Oort is aangesteld als  spelregel coördinator.  Freerk 

Veldkamp volgt momenteel een cursus als vertrouwenspersoon. SVE is nog op zoek naar een 

vertrouwenspersoon voor de vrouwelijke leden. 
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Geert Sterringa vraag of er gedacht is aan een AED nu er veel 50+ leden zijn bijgekomen. De 

voorzitter ligt toe dat een AED is aangeschaft en dat zondag 12 oktober een cursus is verzorgd aan 

barpersoneel en trainers met betrekking tot de omgang met de AED.  

- Secretariaat: Het secretariaat is overgedragen aan Anton Boonen. De secretaris geeft aan dat 

het bestuur om de 6 weken vergadert en dat deze vergaderingen over het algemeen zeer 

voorspoedig verlopen.  

- Technische  commissie: De TC geeft aan dat er een verandering is geweest in trainingstijden 

doordat er meer leden bij SVE zijn gekomen met 2e klasse tot en met Hoofdklasse- niveau. Er zijn 

daardoor extra trainingen georganiseerd op maandagavond en donderdagavond. De TC geeft 

bovendien aan dat er 4 nieuwe tafels zijn gekocht. De komende jaren zullen meer nieuwe tafels 

worden aangeschaft. Het schrijven van een beleidsplan behoort tot de prioriteiten van volgend jaar. 

Andre Seegers vraagt of er meer bekend is over de plastic ballen. Timeas Schim vd Loeff vult aan en 

vraagt naar wanneer de plastic ballen beschikbaar zijn. De TC geeft aan dat dat pas na de 

najaarscompetitie van 2014 gebeurd.  Ron van de Maarel vraagt of er veranderingen optreden in het 

aantal trainers. De TC geeft aan dat het aantal trainers ieder jaar nagenoeg gelijk blijft en dat zij er 

naar streeft om trainers van binnen de club op te leiden. Dat vormt een belangrijk onderdeel van het 

beleidsplan.  

- Wedstrijdsecretariaat:  Het wedstrijdsecretariaat geeft aan dat er veel seniorenteams zijn die 

2e klasse of hoger spelen. Daarnaast zijn er inmiddels 2 teams die duo-competitie spelen. Bovendien 

wordt aandacht besteed aan de aansluiting van de jeugd met de senioren. Peter Miedema vraagt of 

de inschrijving via de site werkt. Dat wordt bevestigd door het wedstrijdsecretariaat. 

Met betrekking tot de website vraagt Ron van de Maarel zich of leden makkelijker een bijdrage 

kunnen leveren. Een actiepunt voor dit jaar is om het makkelijker te maken voor leden om dit te 

doen. Marcel van Oort vraagt zich af of er misschien in een besloten sectie een smoelenboek kan zijn. 

Ron van de Maarel vult aan dat het zicht hebben op netwerken belangrijk is. Merel Pieters geeft aan 

dat foto’s van bestuursleden wel op de website moeten komen, zodat leden weten wie een 

aanspreekpunt is.  Bart Slot vraagt of er een vast SVE logo is en hoe er nog meer uitingen kunnen zijn 

van de club. Denk bijvoorbeeld aan een banner voor in de zaal. Dit wordt besproken in het bestuur. 

- Verslag Evenementen Commissie: De Evenementen commissie geeft aan dat zij graag 

meerdere activiteiten organiseert en roept leden op om deze te helpen organiseren. Andre Seegers 

vraagt of er binnenkort weer een klaverjastoernooi wordt verzorgd. De evenementencommissie 

antwoordt dat op zaterdag 29 november een pokertoernooi en evt klaverjastoernooi georganiseerd 

gaat worden. Susanne van Berkum vraagt zich af of het mogelijk is om tijdens deze laatste 

competitiewedstrijd een feestje te organiseren. Jacob ten Have stelt dat het een goed idee is om 

eten te verzorgen op zaterdagen. Dat zal in overleg gebeuren met de barcommissie. 

- TTP: De meeste kosten zijn afgelopen jaar gegaan naar de reparatie van het dak. Daarnaast 

heeft SVE te maken gehad met koperdiefstal, maar dat is voor een groot gedeelte vergoed door de 

verzekering. TTP heeft een positief resultaat geboekt van 1500 euro. 

Max Jonkers stelt dat er een meerjarenplan moet komen qua onderhoud. Dat zal leden meer rust 

geven. Dat wordt opgepakt door TTP. 
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TTP geeft aan dat de totale schuld aan de bank : 40.840 euro is en dat er ieder jaar 4000 euro af 

wordt gelost. Op de spaarrekening van TTP staat zo’n 70.000 euro.  

Max Jonkers vraagt of de TTP voor volgend jaar opgenomen kan worden in de kascontrole.  Dat 

wordt gehonoreerd door het bestuur. 

- Financieel jaarverslag: De penningmeester geeft aan dat het financieel jaarverslag 

vergelijkbaar is met vorig jaar. Susanne van Berkum vraagt hoe het komt dat er meer opbrengsten 

zijn van de kantine. De penningmeester geeft aan dat dat komt door het jubileum en feestjes. Andre 

Seegers vraagt waarom de nog te betalen kosten zo hoog zijn. De penningmeester geeft aan dat door 

een meterwisseling (Stedin) sinds november 2013 niks betaald is aan electra. Ron van de Maarel 

vraagt of de gemeente de vereniging nog subsideert. De penningmeester geeft aan dat de subsidie 

met ingang van 1 januari 2015 alleen maar geldt voor jeudleden. Melanie van Berkum vult aan dat de 

subsidie het jaar daarna helemaal wordt afgeschaft.  

Maarten Uijens geeft Lauri een compliment voor het financieel jaarverslag. 

6. Verslag kascommissie 

De financiële stukken worden goedgekeurd door de kascommissie. De nieuwe kascommissie voor het 

jaar 2014 wordt unaniem gekozen:  Maarten Uijens & Max Jonkers. Het jaarverslag van TTP wordt 

meegenomen tijdens de kascontrole.  

7. Begroting 2014/2015 

Melanie van Berkum vraagt waarom de subsidie toch nog vrij hoog begroot is, ondanks dat de 

gemeente geen subsidie meer verstrekt. De penningmeester geeft aan dat er veel inkomsten 

verwacht worden van de Boni-actie. De begroting wordt unaniem door de ALV goedgekeurd.  

8. Contributie 

De verhoging van de contributie met maximaal 3% wordt door de ALV aanvaard. Auke Miedema 

stemt tegen, Andre Seegers onthoudt zich van stemming. Het bestuur houdt bij de verhoging van de 

contributie rekening met het inflatiecijfer.  

Extra: 

Het bestuur neemt vervolgens afscheid van Auke Miedema als secretaris van SVE (Jan Bruins doet 

een woordje).  

Jan Bruins wordt vervolgens unaniem verkozen als erelid van SVE (Arno-Luc doet een woordje).  

 

9. Rondvraag en sluiting 

Melanie van Berkum vraagt of het een idee is om een clubblad te maken. Robbert Bod geeft aan dat 

uit het verleden is gebleken dat dit veel energie en tijd kost, dus dat een clubblad op dit moment niet 

wenselijk is.   
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Merel Pieters geeft aan dat ze graag een welkomstmailtje had ontvangen na haar lidmaatschap. Het 

bestuur gaat er voor zorgen dat nieuwe leden via een leuk bericht welkom worden geheten.  

Ron van de Maarel vraagt of het bestuur van plan is om leden die geen bijdrage leveren aan de club 

extra contributie te laten betalen. Jasper Graaff geeft aan dat zich op dit moment voldoende 

vrijwilligers hebben aangemeld, waardoor dat niet nodig zal zijn.  

Marcel van Oort vraagt of de karate-vereniging de zaal boven huurt. Robbert geeft aan dat een klein 

gezelschap de zaal 1 avond per week huurt. Het bestuur is nog op zoek naar andere potentiële 

huurders.  

Bart Slot en Marcel van Oort stellen een vraag over de lichtbakken. Het bestuur gaat kijken of die 

aangepast kunnen worden. Bovendien wordt gekeken of er mogelijk is om extra verlichting te 

plaatsen bij het gebouw.  

Ron van de Maarel geeft aan dat de buitenkant van het gebouw wat onderhoud nodig heeft: 

fietsenrekken zitten niet vast, stenen ontbreken of zitten los. De buitenkant straalt iets anders uit 

dan de binnenkant. Het bestuur pakt dit op. Lauri stelt voor om een picknicktafel aan te schaffen  

Ron van de Maarel vraagt of de aanschaf van een kassa-systeem niet efficienter is. Lauri geeft aan 

dat dit vrij duur zal zijn. Yusra al Mudhafar en Timeas Schim vd Loeff geven aan dat het kopen van 

een kassa-systeem tegenwoordig betaalbaarder is. 

Susanne van Berkum vermeldt dat zij in de bondsraad van de NTTB zit en aanspreekpunt is voor SVE. 

Ron van de Maarel vraagt wat het beleid is voor de invulling van woensdagavonden in de kantine. Als 

Dombo aanwezig is moet zacht gepraat worden en mag geen muziek aan. Het bestuur geeft aan dat 

er een huurcontract is met Dombo. Bovendien zorgt Dombo voor een groot gedeelte van de 

opbrengsten. 

Yusra Al Mudhafar vraagt of er een jeugdcommissie is die avondjes organiseert voor jeugdleden. Het 

bestuur geeft aan dat die commissie er niet is. Kandidaten kunnen zich bij het bestuur melden. 

Ad de Ruiter bedankt het bestuur voor haar inzet. 

De ALV wordt om 21.19 gesloten door de voorzitter en er wordt aan alle aanwezigen een drankje 

aangeboden namens het bestuur.  

 

 

 

 

 

 

 


