Notulen ledenvergadering d.d. 4 november 2016
Aanwezige bestuursleden: Hans Broersen(voorzitter), Peter Barendrecht (secretaris),
Wim Ridderhof (penningmeester), Peter Oprel (alg.zaken en vice-voorzitter), Hans de Groot
(jeugdvoorzitter), Bas van Gilst (alg.zaken)
Aanwezig: 9 leden (incl. bestuur) en 4 niet-leden (zie presentielijst)
1.Opening
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. Gezien het aantal aanwezige leden wordt de vergadering
weer gesloten en zal om 20 uur een buitengewone ledenvergadering plaatsvinden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notulen buitengewone ledenvergadering d.d. 4 november 2016
Aanwezige bestuursleden: Hans Broersen(voorzitter), Peter Barendrecht (secretaris), Wim Ridderhof
(penningmeester), Peter Oprel (alg.zaken en vice-voorzitter), Hans de Groot
(jeugdvoorzitter), Bas van Gilst (alg.zaken)
Aanwezig: 10 leden (incl. bestuur) en 4 niet stemgerechtigden (zie presentielijst).
Afgemeld: Leo Hokke, Leo IJzerman, Danny Pelizzon en Pieter Veldhoen
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op deze buitengewone ledenvergadering.
Hij stelt vast dat de opkomst bedroevend is bij een vereniging van ongeveer 250 leden. Hij maakt duidelijk
dat de aanwezige niet-leden niet mogen stemmen en eigenlijk officieel niet aanwezig mogen zijn op een
ledenvergadering. De aanwezigen hebben echter geen bezwaar, dus zijn zij welkom.
De voorzitter noemt enkele werkzaamheden die recent verricht zijn, zoals: het snoeiwerk, het opknappen
van het entreehokje, de nieuwe ballenvangers. Hij geeft aan dat de grasmaaier zijn langste tijd gehad heeft
en dit een noodzakelijke grote investering lijkt te worden komend jaar. SJO is gestart met nieuwe kleding
voor de jeugd. Ook is de nieuwe jeugdcoördinator begonnen. De Techniekdag was een groot succes en
gekeken wordt of dit volgend jaar zelf georganiseerd kan worden zodat hier geen kosten aan zitten.
Er is een commissie van Wel en Wee in het leven geroepen. Thea Ridderhof en Bea Hoek zetten zich hier
voor in en dit heeft al positieve reacties opgeleverd.
Het nieuwe dameselftal speelt woensdag de 1e wedstrijd, de leden worden opgeroepen te komen
supporteren.
De selectie heeft moeilijkheden om punten te pakken. Gelukkig hebben andere verenigingen dat ook en
staan ze niet helemaal onderaan. Leo IJzerman is weer terug als elftalleider.
De voorzitter staat nog even stil bij een aantal ernstig zieke leden: Hans v.’t Woudt, Maurice Tenwolde en
Mike Barendregt. Hij wenst hen namens de vereniging veel beterschap.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering d.d. 6 november 2015.
Er zijn over de notulen geen vragen of op- of aanmerkingen en deze worden ongewijzigd goedgekeurd.
Notulen ledenvergadering d.d. 27 mei 2016.
Ook over deze notulen zijn geen vragen of op- of aanmerkingen en worden ongewijzigd goedgekeurd.
3. Mededelingen
Er staan weer een aantal activiteiten gepland voor komend seizoen:
2016 Sinterklaasfeest:
30/11
Boutmiddag:
17/12
2017 Nieuwjaarsreceptie:
5/1
Trainingsweekend
6, 7 en 8/1
Arie Oorbeek bokaal:
planning 3/2
Jeugdtoernooien:
6/5, 13/5 en 20/5 (zijn hiervoor gereserveerd)
Bedrijventoernooi:
27/5
Afsluiting seizoen:
10/6
Afsluiting klaverjas vereniging
(nader te bepalen)

4. Jaarverslag secretaris
Dit heeft ter inzage gelegen in de bestuurskamer en is op te vragen geweest bij de secretaris. Hierop zijn
geen op- of aanmerkingen of vragen.
5. Jaarverslag penningmeester
Vanaf 19.30 uur zijn er een aantal exemplaren ter inzage gelegd voor de aanwezigen op deze vergadering.
De penningmeester geeft een toelichting.
Ondanks vermindering van sponsorinkomsten is het jaar afgesloten met een positief saldo. De
debiteurenstand wordt in hoofdzaak veroorzaakt door nog niet betaalde sponsorrekeninging. De
crediteurenstand is per vandaag geen achterstand meer. Rekening contanten is incl. de reservepot en het
saldo van de sponsorcommissie.
De kosten voor onderhoud waren het afgelopen seizoen behoorlijk minder, dit dankzij de inzet van Klaas
Bestebreur, waarvoor dank.
Voor de medische kosten bestaat nu een budget.
De KNVB kosten blijven onveranderd hoog.
Betreffende de kantine inkoop is Charles aan het onderzoeken om dit goedkoper te maken.
Sponsorinkomsten zijn hoger gefactureerd dan vorig jaar. Namens de sponsorcommissie geeft Hans de
Groot wat uitleg: Hij somt op wat er gedaan is, de bestuurswisselingen die er hebben plaatsgevonden. Klupp
is opnieuw weer vastgelegd voor de kleding. Secoa is voor 2 jaar hoofdsponsor en heeft een optie voor
verlenging voor nog 2 jaar. Binnenkort wordt 100 meter nieuwe reclameborden geleverd. Hans stopt zelf als
lid van de commissie en de commissie is nog steeds op zoek naar uitbreiding. Betreffend de kleding van de
SJO volgt een vraag van Peter v.d.Sluis: In welke verhouding heeft NBSVV bijgedrage aan de nieuwe
kleding? Hans antwoord dat de kleding van Piershil en Goudswaard nog niet aan vervanging toe waren.
NBSVV heeft nu hun deel (50%) aangekleed en de andere 50% volgt volgend seizoen door Piershil en
Goudswaard.
De verwachting is dat de subsidie nog door blijft lopen.
De Ecotax is afgeschaft en valt weg.
Diana de Ronde vraagt wat er door de KNVB met de € 700 bijdrage gedaan wordt. Eerst wordt duidelijk
gemaakt dat dit een bijdrage per maand bedraagt en Peter Barendrecht legt uit waar dat bedrag aan besteed
wordt.
6. Verslag en verkiezing kascommissie
Beide kascommissieleden (Leo Hokke en Leo IJzerman) zijn niet aanwezig. De penningmeester geeft aan
dat de boeken gecontroleerd zijn en dat beide leden een verklaring hebben afgegeven. Peter Oprel leest deze
voor. De aanwezige leden keuren de cijfers goed.
Leo Hokke is aftredend. Leo IJzerman blijft nog een jaar en als reserve heeft Michiel Plaisier zich vorige
vergadering beschikbaar gesteld en hij schuift nu in. Klaas Bestebreur stelt zich als nieuwe reserve kandidaat
beschikbaar.
7. Vaststelling contributie 2017 – 2018
De voorzitter verwoordt de onrust onder de leden betreffende het grote verschil aan contributie binnen de
SJO. Vermeld wordt dat NBSVV meer te bieden heeft aan voorzieningen. Het bestuur stelt de vergadering
voor om komend seizoen af te zien van een verhoging. Piershil heeft aangegeven naar hetzelfde niveau als
NBSVV te willen gaan. Goudswaard zit heel erg laag in vergelijking met andere verenigingen in de
Hoeksche Waard. Martin Bestebreur vraagt waarom de contributie binnen de SJO niet gelijk getrokken kan
worden Hans de Groot antwoordt dat de leden in een ledenvergadering de goedkeuring geven aan de hoogte
van de contributie. De leden van Goudswaardse Boys zullen een dermate verhoging naar het niveau NBSVV
geen goedkeuring gaan geven.
Diana de Ronde geeft de uitleg duidelijk te vinden, maar het ook heel jammer vindt dat er deze niet vooraf
gegeven is. Dit had veel rumoer en onrust voorkomen. Hans de Groot biedt hiervoor excuses aan en beaamd
dat dit meer aandacht had moeten hebben binnen al het werk wat verzet moest worden. Hij legt de hoogte
van het bedrag uit door aan te geven wat er allemaal voor gedaan wordt. Goudswaardse Boys kan voor de
contributie onmogelijk hetzelfde doen. Bij Goudswaardse Boys is de opbouw van de inkomsten heel anders
(verplicht loten kopen etc.) en een grote sponsor.

Er zijn nog geen leden vertrokken en de aanwezigen vragen zich af of het bestuur daar bang voor is. Als
spelers over zouden willen stappen, zou dit nu al gebeurd zijn. Hans de Groot wijst nog op de geboden
mogelijkheid indien ouders de contributie niet kunnen betalen. De contributie betaal je aan je eigen
vereniging en niet aan SJO.
Geconcludeerd wordt er heel weinig leden aanwezig zijn op deze vergadering terwijl de vaststelling van de
contributie op de agenda staat. Nu was dan ook de mogelijkheid om hierover te praten en te stemmen.
De aanwezige leden hebben geen bezwaar tegen het voorstel van het bestuur om de contributie niet te
verhogen en dus hetzelfde te houden als dit seizoen.
8. Vaststelling begroting 2016-2017 (fout in de agenda, moet zijn 2016-2017 = lopende seizoen)
De penningmeester geeft uitleg bij de cijfers.
Het saldo geeft een klein verlies te zien. Er heeft een investering plaatsgevonden nl. een nieuwe reling om
het 2e veld. Verder zijn er ballenkarren aangeschaft nadat div. malen de aanpassing van het ballenhok niet
voor verbetering had gezorgd. Er is een nieuw scorebord geïnstalleerd waarbij het bestuur wat geld heeft
kunnen besparen en zelf te installeren.
Zoals eerder genoemd is een commissie van Wel en Wee in het leven geroepen.
Het entreehok is opgeknapt. Achter het 1e veld moeten de bomen nog gesnoeid worden. Moet dit
professioneel gedaan worden, dan zitten hier hoge kosten aan. Dit is echter geen ongevaarlijk werk voor
vrijwilligers en daarom wordt nog gezocht hoe dit afgehandeld wordt.
De grasmaaier zal zeer waarschijnlijk op termijn vervangen moeten worden als reparatie niet meer mogelijk
of te duur is. Dit is een hoge kostenpost.
De bijdrage aan SJO is 50% omdat NBSVV ook 50% van de leden levert.
Peter v.d.Sluis vraagt waar de kosten KNVB op gebaseerd zijn. De penningmeester legt uit.
Antoin Toller merkt op dat een optie is om de vrijwilligers “boete” voor niet opkomen te innen. Ivo v.Alpen
van de vrijwilligerscommissie is helaas niet aanwezig. Er volgt een discussie met als opmerkingen: Het
vrijwilligersbeleid is wel zo aangenomen dat er boetes opgelegd kunnen worden, maar eigenlijk wil de
vereniging niet het geld maar de handjes. Het bomensnoeien is te gevaarlijk voor vrijwilligers en Klaas
Bestebreur merkt op dat er voor kantinediensten veel personen zijn, maar te weinig uren om in te vullen.
Hans Broersen zal met Ivo overleggen hoeveel mensen daadwerkelijk hun vrijwilligerstaak niet uitgevoerd
hebben. Hij wijst ook op een ander probleem: Ivo doet nu alles alleen en dat is teveel voor 1 persoon. Hierop
geeft Diana de Ronde aan absoluut geen kantinedienst te willen doen en evt. wel bereid te zijn om Ivo te
helpen of bij de toernooicommissie. Ook Christa Donsen wil naast haar kantinedienst nog wel wat doen.
Het bestuur zal Ivo volgende bestuursvergadering uitnodigen voor overleg.
9.Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Hans Broersen en Hans de Groot. Tevens is er nog steeds een vacature binnen het
bestuur met de functie algemene zaken. Er hebben zich geen tegenkandidaten of nieuwe kandidaten gemeld,
dus zijn beiden automatisch herkozen.
10. Rondvraag
Klaas Bestebreur: heeft gemerkt dat de jeugdelftallen van SJO voor de thuiswedstrijden op andere tijden zijn
ingedeeld. Hans de Groot antwoordt dat de KNVB dit regelt in een nieuwe competitie en wordt niet door
SJO bepaald. Tot aan de winterstop blijft het zoals het nu is.
11. Sluiting van de vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt eenieder voor zijn/haar komst.
Nieuw-Beijerland, d.d.

Hans Broersen, voorzitter
aangewezen notulist: J.Barendrecht

Peter Barendrecht, secretarisDoor het bestuur

