Notulen Algemene Ledenvergadering 30 oktober 2017
Kantine Dennenweg, aanvang: 20.00 uur.
Aanwezig:
Afwezig:
Aantal leden:

Harm Scheper (voorzitter), Appie Busker (penningmeester), André Huiting
(notulist), Arjan Santing, Aike Smook, Derk Boerma, Albert Klamer, Chrissy
van Vliet, Wendy Haverkamp en Be Prins
Arne Tammenga (secretaris) m.k.
27 (zie presentielijst)

1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee, dat dit de 72-ste jaarvergadering in
de geschiedenis van de vereniging is. Een speciaal welkom is er voor de ereleden
Hendrik Meijer en Appie Busker en voor de leden van verdienste Harm Scheper en
Willy Meijer. Het afgelopen jaar zijn Jan Veerbeek en Bert Oostwoud overleden.
Vanwege hun overlijden wordt door de vergadering één minuut stilte in acht genomen.

2.

Vaststellen van de agenda.
Er staat 2x verslag kascommissie op de Agenda, punt 9 komt hierdoor te vervallen.

3.

Notulen 24 oktober 2016.
De notulen van de vorige ledenvergadering wordt onveranderd vastgesteld.

4.

Jaarverslag secretaris.
Bij Elftalleiders zijn de Dames vergeten, toegevoegd moet worden Mark Haverkamp en
Dennis Goossens als elftalleiders van de dames.
Bij de E-pupillen was Helmut Dokter de leider en trainer.
Bij de F-pupillen moet dit zijn; Garry Klok en Ian de Vrieze
Het jaarverslag zal worden aangepast.

5.

Jaarverslag penningmeester.
De jaarrekening laat een klein negatief resultaat zien van € 1000. Dit heeft mede te
maken door mindere verkoop in de kantine. Toch heeft Sellingen financieel gezien een
goed seizoen gedraaid. Er wordt ruim € 3000 gereserveerd voor onderhoud van
kleedkamer 3,4 en 5. Dit had ook iets minder kunnen zijn. Dan hadden we een positief
resultaat gehad. Het bestuur kijkt of we met deze reserveringen energie besparende
maatregelen kunnen treffen.
Rick van der Stel vraagt wat de reiskosten vergoeding inhoud. Leiders kunnen de
reiskosten naar wedstrijden vergoed krijgen van de vereniging. Appie houdt hiervoor
zitting in de kantine, dit wordt van te voren bekend gemaakt via het clubnieuws in de
krant.
Harm legt uit dat we obligaties hebben, deze worden 1x per jaar getrokken door de
notaris. Er worden dan 30 loten getrokken. Ook worden er loten getrokken die niet
verkocht zijn! Er zijn maar weinig leden die hun obligatie laten uitbetalen door de
vereniging.
De Jaarrekening over het seizoen 2015/2016 wordt vastgesteld.

6.

Verslag kascommissie.
In deze commissie hadden dit seizoen zitting de heren Sanny Kremer, Willy Meijer,
Hans de Jong en Thomas van Hateren. De boeken van penningmeester Busker werden
dit jaar door Sanny,Willy en Hans aan een controle onderworpen. Commissielid Sanny
Kremer brengt verslag uit. Hij deelt mee, dat alles prima in orde was en dat de
commissie geen onrechtmatigheden heeft kunnen constateren. Hij stelt voor om de
penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat met dit voorstel akkoord.

7.

Pauze.

8.

Mededelingen bestuur.
- Van 08-01-2018 t/m 21-01-2018 is de brug naar het voetbalveld gestremd ivm
renovatie werkzaamheden. In deze periode is het winterstop. We zullen wel hinder
ondervinden van de stremming en zullen gebruik moeten maken van de ingang bij
de “Kapschuure”.
- Op zaterdagavond 18 november wordt de Vrijwilligersavond weer georganiseerd.
Achter de bar ligt de lijst waarop de vrijwilligers zich kunnen opgeven.
- Op zaterdagavond 16 december hebben we weer onze grandioze Kerstbingo.
- Onze Hoofdsponsor Bouw Chemie Noord had aangegeven te stoppen per 01-012018, echter heeft de sponsor aangegeven nog 1 jaar verder te willen met
sponsoring.
- We hebben 1 jaar geleden drainage gekregen op het 2 e veld. Het bestuur heeft het
idee dat dit heeft geholpen. Albert Klamer merkt op dat hij denkt dat het drainage
systeem op het hoofdveld niet meer optimaal werkt en misschien binnenkort wel aan
vervanging toe is.
- Alle teams zijn weer begonnen met de competitie. Momenteel zijn er problemen om
13-14 man voor het 1e elftal op de been te krijgen. Harm merkt op dat dit erg
verontrustend is en brengt dit onder de aandacht van de leden. Hij vraagt de
medewerking van een ieder om dit probleem op te lossen. Niet alleen het bestuur
kan dit oplossen.

9.

Begroting penningmeester.
De penningmeester heeft een begroting 2017-2018 opgesteld. Appie Busker geeft een
toelichting. De begroting is mede gebaseerd op de werkelijkheid van afgelopen
seizoen. Het is afwachten hoeveel bezoekers we m.n. op de zondagen krijgen.
Al met al heeft de penningmeester de begroting sluitend gekregen.
De leden gaan akkoord met de voorgestelde begroting en deze wordt conform
vastgesteld.

10.

Benoeming kascommissie.
Het bestuur stelt voor de heren W.H. Meijer, S. Kremer en H. de Jong te benoemen in

de
kascommissie en de heer T. van Hateren te benoemen als reservelid van de
kascommissie.
De vergadering stemt in met dit voorstel.
12.

Bestuursverkiezing.
De voorzitter deelt mee dat het bestuur momenteel bestaat uit 11 leden. Maar
jaarlijks zijn een aantal bestuursleden aan de beurt om af te treden. Dit jaar zijn dat
de bestuursleden A. Busker, A. Smook en H. Scheper. De aftredende bestuursleden
stellen zich allen herkiesbaar. De aftredende bestuursleden A. Busker, A. Smook en H.
Scheper worden door de vergadering herbenoemd als bestuurslid. Er stellen zich geen
nieuwe bestuursleden voor.
Albert Klamer heeft bij de vorige jaarvergadering al aangegeven nog 1 jaar door te
willen gaan en stopt dus nu met zijn bestuurstaken. Albert gaat wel door met zijn
andere taken, waaronder werving reclameborden en veldbeheer. Harm bedankt Albert

voor zijn inzet in het bestuur in de afgelopen jaren en overhandigd hem een
cadeaubon.
Het bestuur bestaat hierdoor uit 10 leden. Dit betekent dat er nu 1 vacature is.
13.

Rondvraag.
Ben: Trainingsballen 1e elftal zijn niet bijzonder.
Antwoord: Het bestuur zal dit meenemen in de volgende bestuursvergadering
Rick: Er zitten gaten in de netten op de trainingsvelden
Antwoord: Het bestuur zal dit meenemen in de volgende bestuursvergadering.
Helmut vraagt of er misschien luchtbanden onder de grote doelen kunnen.
Albert haakt hier op in en zegt dat de trainers na de trainingen de doelen weer naar de
zijkanten moeten slepen zodat WEDEKA fatsoenlijk het veld kan maaien.
Hierop wordt gevraagd of het gras misschien ook korter kan; Albert heeft hier al naar
geïnformeerd bij WEDEKA, maar dit schijnt lastig te zijn. Albert zal nogmaals
informeren.
Luutje heeft al eens eerder gevraagd of er misschien bordjes (met aankondiging van
de wedstrijden van het eerste elftal) kunnen op de borden bij het binnenrijden van het
dorp. Hij wil deze bordjes iedere keer wel aanpassen.
Antwoord: Het bestuur zal dit meenemen in de volgende bestuursvergadering.
Willy vraagt of er misschien een goede muziek installatie kan komen, deze zou
brommen.
Antwoord: Het bestuur is hier al mee bezig.
Aart vraagt of het volume van de installatie bij het verlaten van de kantine ook
helemaal uit kan, zodat als zij de volgende dag de installatie weer aanzet ze zich niet
doodschrikt.
Antwoord: Zal op gelet worden.
Rik van der Stel vraagt of er misschien verlichting op het derde veld kan komen. Er
trainen 3 teams op de maandagavond op 1 veld en dit gaat niet.
Antwoord: Het bestuur zal dit meenemen maar er zal geen verlichting komen op het
3e veld.
Ook vraagt hij of er misschien weer een Sinterklaasavond komt.
Antwoord: Dit is wel de bedoeling.
Appie wil de kascommissie nogmaals bedanken, maar hij deelt mee dat de vereniging
zo langzamerhand moet denken aan een andere penningmeester............

15.

Sluiting.
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn komst en inbreng. Hij wenst de leden een
goed seizoen toe en hoopt dat een ieder zich zal blijven inzetten voor het wel en wee
van de vereniging.
Aldus vastgesteld tijdens de jaarvergadering van 19 november 2018.
Voorzitter:
H.W.H. Scheper

Secretaris:
A.T. Tammenga

