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Notulen Algemene Ledenvergadering 06 januari 2018
Gehouden in de kantine van s.v. Veensche Boys aan de Westerveenstraat 42 te Nijkerkerveen,
aanvang 14.00 uur. Aansluitend heeft de nieuwjaarsreceptie plaats gevonden.
Aanwezig: 52 leden, zie presentielijst.
Afwezig : A. J. van Leeuwen m.k.
1.

Welkom en opening
De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom en speciaal welkom aan Jaap Kuyt,
erelid. Door de afwezigheid van Bert van Leeuwen zal Bert van Meerveld het verslag maken.

2.

Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d. 07-01-2017
Notulen wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

3.

Financieel jaarverslag afgelopen boekjaar 2017
De penningmeester, Peter Buitenhuis, geeft een toelichting op de jaarcijfers.
- De salariskosten zijn wat hoger als begroot doordat het bestuur minder vrijwilligers
vergoeding is gaan gebruiken.
- Deze kosten zijn ook wat hoger door aangepaste regelgeving.
- Ook de kosten van hoofdjeugdopleiding zijn wat hoger door het niet meer toepassen van
een vrijwilligers vergoeding.
- In de uitgave zien wij dat er een hoger bedrag voor de kleding is gebruikt. Dit komt
doordat de kleding van pakket sponsoren in drie jaar wordt terug betaald. De vereniging
doet wat aan voor financiering maar dit geld komt wel terug.
- Tenslotte zijn ook al begonnen met het aflossen van de hypotheek.

T. van Ernst vraagt hoe het zit met het onderhoud contract van SRO.
De Vz. Meld dat deze nog loopt tot eind 2018.
4.

Verslag kascontrolecommissie
De commissie bestaande uit de heer Jacco van Leuveren en Allard Teunissen hebben op 13
december 2017 de kascontrole en de daarbij behorende administratie uitgevoerd bij de
penningmeester Dhr. P. Buitenhuis.
De brief van de kascommissie wordt door de Vz. voorgelezen en de penningmeester wordt
decharge verleend over het afgelopen boekjaar.
Geen.

5.

Vaststellen contributies
Het bestuur deelt mee dat er geen contributieverhoging per 01 juli 2018 zal plaats vinden.

6.

Vaststellen begroting
De penningmeester geeft aan dat de begroting is geschat en dat het boekjaar al een tijdje
loopt. Het bestuur zal kijken hoe e.e.a. verloopt als de nieuwe kantine klaar is. Als er grote
wijzigingen plaats vinden zal dit via de website kenbaar worden gemaakt.

Notulen ALV 06-01-2018

pagina 1

7.

Verkiezing leden kascommissie
Jacco van Leuveren heeft zijn termijn als kascommissie lid er op zitten terwijl Allard
Teunissen nog aan blijft. De Vz. vraagt aan de vergadering of er iemand is die zich
beschikbaar wil stellen. Erik Geurtsen is bereid deze taak op zich te gaan nemen.

8.

Verkiezing nieuwe bestuursleden
Volgens het rooster van aftreden eindigt de periode van Dick Schouten en Bert van
Leeuwen.
Beide heren blijven in functie tot de nieuwbouw van de kantine is gerealiseerd.
Peter Buitenhuis is ook aftredend maar herkiesbaar tot er een opvolger is gevonden.
De vergadering kan instemmen met de herverkiezing van Dhr. Buitenhuis als
penningmeester.
Ook Pim van Soeren, bestuurslid accommodatiezaken, is aftredend maar wegens zijn
gezondheid redenen niet herkiesbaar, hij blijft nog wel in functie tot zijn opvolger dit werk
kan overnemen. Het bestuur heeft Cees van Domselaar bereid gevonden deze functie te
gaan uitvoeren nadat zijn werk als Vz. van de Bouwcommissie is afgerond. Hiervan zal dan
melding worden gedaan op de website.

9.

Voortgang nieuwbouw
 Oplevering door de aannemer is gepland rond eind maart.
 De Vz. meld dat er is nog een financieel te kort om alles te realiseren, hierbij gedacht aan
de talud tribune en inrichting. Dhr. Berculo Jr. vraagt hoe groot het financiële gat is.
Volgens de Vz. ligt tussen de € 20.00,00 en € 30.000,00.
 Er is een actie klaar om alle sponsoren te vragen of zij een eenmalige ondersteuning
willen doen.
 De jeugd heeft een stroopwafel actie gedaan wat een geslaagde actie was.
 Alle senioren elftallen worden aangespoord om per team een bedrag te gaan verzamelen
voor de nieuwe kantine.
 In december is er een CD opgenomen met het clublied van s.v. Veensche Boys. De kosten
voor de opname is bijeengebracht door een aantal sponsoren. Het lied is gemaakt door
Wout Bakker en met zijn band en diverse leden in gezongen. Als de CD klaar is kan deze
worden gekocht en de opbrengst is voor de kantine.
 Er komt in de kantine een kist te hangen waarin een ieder geld kan doen wat ook voor de
kantine gebruikt wordt.
 Tenslotte komt op de website een formulier waarop alle leden kunnen inschrijven voor
bijvoorbeeld stenen, balken, tafels, stoelen, barkrukken e.d.

10.

Onderhoud Sportcomplex
Het onderhoudscontract met SRO loopt op 31 december 2018 af. Op dit moment wordt op
kosten van de Gemeente een haalbaarheid onderzoek gedaan. Tevens wordt gekeken wat er
financieel allemaal nodig is bij de overdracht van de complexen (bruidsschat), het gaat hier
toch om veel geld daar men de afgelopen jaren hiervoor geen geld voor hebben
gereserveerd. Dit kan dan ook nog de nodige problemen geven.
Na de uitslag zal de Gemeente een besluit dienen te nemen hoe men verder wil.
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De gezamenlijke Nijkerkse verenigingen zijn met een studie bezig om te bezien of zij dit zelf
kunnen gaan doen.
11.

Rondvraag
Dhr. Kuyt vraagt aandacht voor de verlenging van de ballenvanger voor de nieuwe kantine dit
om te voorkomen dat er ballen op de pannen komen en de pannen stuk kunnen gaan. Tevens
wijst hij er op dat het vervangen van de pannen een moeilijke klus is.
De Vz. geeft aan dat dit werk voor de SRO is en dat dit niet op de rekening van de kantine
mag komen. Er zal zo snelmogelijk gestart moeten worden met de verlenging wat een
actiepunt is voor Pim van Soeren.

12.

Sluiting
De Vz. dankt een ieder voor de aandacht en inbreng en sluit deze ALV.

B.A.
B. J. van Meerveld.
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