
 
Notulen Algemene Ledenvergadering 18 november 2019 

 

 

Kantine Dennenweg, aanvang: 20.00 uur. 

 

Aanwezig: Harm Scheper (voorzitter), Arne Tammenga (secretaris), Appie Busker 

(penningmeester), André Huiting, Erik Wegman, Chrissy van Vliet, Frank Pilon, 

Aike Smook en Derk Boerma. 

Afwezig:  

Aantal leden:    25 (zie presentielijst) 

 

 

1. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee, dat dit de 74-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, Willy Meijer en 

Peter Smit. Het afgelopen jaar zijn Evert Klompmakers en Geert Sassen overleden. 

Vanwege hun overlijden wordt door de vergadering één minuut stilte in acht genomen. 

 

2. Vaststelling van de agenda.  

De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

 

3. Notulen jaarvergadering 19 november 2018 (ter inzage).  

 De notulen van de vorige ledenvergadering wordt onveranderd vastgesteld. 

 

4. Jaarverslag secretaris 2018-2019 (ter inzage). 

 Er zijn geen op- of aanmerkingen geplaatst met betrekking tot het jaarverslag waarmee 

 het jaarverslag wordt vastgesteld. 

 

5. Jaarverslag penningmeester. 

De jaarrekening laat een negatief resultaat zien van € 212,87. Naast de inkomsten zijn ook de 

kosten (uitgaven) behoorlijk gestegen.  

 

Harm legt de leden uit hoe de opbrengsten en uitgaven van de wedstrijd tegen FC Groningen 

zijn weergegeven in het financieel jaarverslag. De kantine verkopen tijdens de wedstrijd van  

FC Groningen waren  € 8.455,-. De kantine inkopen waren € 4.053,57. De uiteindelijke 

opbrengst is € 2.568,81. Dit betreft dan een incidentele opbrengst. 

Was de wedstrijd tegen FC Groningen er niet geweest, dan had vv Sellingen een negatief 

saldo gehad van +- € 2.700,-. 

 Toch heeft vv Sellingen financieel gezien een redelijk seizoen gedraaid. 

  

Harm verteld de leden over de harmonisatie. Dat wij als vereniging (vm gem. Vlagtwedde) € 

5000,- moeten inleveren terwijl verenigingen in vm gem. Bellingwedde geld erbij krijgen. De 

nieuwe vergoeding wordt nu per kleedkamer vastgesteld wat inhoud dat vv Sellingen minder 

geld van de gemeente krijgt. 

Daarentegen hoeft de vereniging minder huur voor de velden te betalen en met dit geld wat 

overblijft is het de bedoeling om te verduurzamen. De gemeente stimuleert de voetbal 

verenigingen in vm gem. Vlagtwedde om te kijken naar energie besparende maatregelen. 

 



 
 

Er wordt gekeken naar de verkopen kantine. De brutowinst percentage is 174%, deze is 

eigenlijk te laag, moet eigenijk naar de 200%. Is voorgaande jaren ook rond de 200% 

geweest. Harm geeft aan dat de bonus van Heineken hier nog niet bij is inbegrepen. Als we 

deze bonus doorberekenen dan geeft dit een bruto winst percentage van 20%. Tellen we deze 

op bij de 174% komen we uit op 194%. 

 

Jan Bos vindt de reiskosten een vreemd fenomeen. Hij geeft aan het vreemd te vinden dat je 

voor je hobby ook nog eens reiskosten ontvangt. Op de jaarrrekening is te zien dat er meer 

betaald is dan ontvangen. Willy Meijer geeft aan of we deze bedragen dan niet moeten 

aanpassen als deze kosten verder zullen stijgen. Appie zegt dat de reiskosten zijn inbegrepen 

bij de contributie. Willy geeft aan dat we misschien de contributie moeten verhogen om de 

kosten te dekken aangezien de afstanden voor wedstrijden steeds groter worden. 

 Harm (het bestuur) stelt voor om dit punt mee te nemen naar het volgende jaar. 

 

 Harm loopt samen met de leden door de jaarrekening en balans heen.  

Albert Klamer heeft een vraag over de balans, de waarborgsom sleutel, Albert dacht dat dit € 

25,- euro was i.p.v. € 16,-. Komt het bestuur op terug. 

 

Supportersvereniging: Jan Bos geeft aan dat hier elk jaar € 50,- afgetrokken kan worden. Als 

dit bedrag op is gaat Jan weer bij de supporters langs om nieuw sponsorgeld op te halen voor 

het bord van de supportersvereniging. 

 

Na een toelichting door voorzitter en penningmeester wordt de jaarrekening over het seizoen 

2018/2019 vastgesteld, onder voorwaarde dat de kascommissie hierna haar goedkeuring kan 

verlenen. 

 

6. Verslag kascommissie. 

In deze commissie hadden dit seizoen zitting de heren Sanny Kremer, Willy Meijer en 

Hans de Jong. 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 op een onbeduidend type foutje na. Hij stelt dan ook voor om de 

penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat met dit voorstel akkoord. 

 

7. Pauze. 

 

8. Mededelingen/ voorstellen bestuur. 

 

 -     Albert/Sanny: Is het een optie om naar zonnepanelen te kijken? Derk geeft uitleg aan 

de leden en geeft aan dat er wordt  gekeken naar energiebesparende maatregelen. Er 

komt een energiescan en zijn druk bezig met het opvragen van het stroomverbruik en 

gasverbruik. Kortom: Wordt aan gewerkt. 

   - Het eerste elftal is gepromoveerd naar de derde klasse. 

   - Erik kan de leden mededelen dat Boelo Dekker (hoofdtrainer) heeft bijgetekend voor 

een jaar. 

- De kerstbingo zal plaatsvinden op zaterdag 21 december 2019. Aanvang 20.00 uur. 

- De nieuwjaarsreceptie zal op zondag 5 januari 2020 plaatsvinden. 

 



 
 

- André heeft luidsprekers besteld, deze moeten nog geïnstalleerd worden. 

- Drainage project voor het hoofdveld welke gepland staat voor mei/juni 2020. De 

gemeente heeft een bedrag van € 45.000,- hiervoor gereserveerd op basis van een paar 

offertes. Vv Sellingen denkt dat dit goedkoper kan en dat we ook een 

beregeningsinstallatie erbij in kunnen krijgen voor dit bedrag. Wordt door het bestuur 

aan gewerkt. 

- Sponsoren: De sponsorcommissie heeft al een fors bedrag binnen gehaald en Erik geeft 

aan dat er nog meer sponsorgeld binnengehaald kan worden. 

- Rico Boerma is de sportmasseur voor op de dinsdagavond en de zondagmiddag. 

- Bestuur en vereniging bedankt Frank en Derk en alle vrijwilligers voor de organisatie 

van FC Groningen en het 75-jarig bestaan. Minella Dreves geeft aan dat een aantal 

vrijwillers die meegeholpen hebben met het organiseren van het 75-jarig bestaan, niks 

wisten van de vrijwilligersavond. Luutje Bos zegt ook dat een aantal vrijwilligers die 

meegeholpen hebben met FC Groningen van niks wisten.  

Bestuur excuseert zich en willen de vrijwilligers die hebben meegeholpen en van niks 

wisten graag uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie. 

- Pinnen, wordt nog niet veel gebruik van gemaakt. Proberen dit te stimuleren. 

 

9. Begroting penningmeester. 

De penningmeester heeft een begroting 2019-2020 opgesteld. Appie Busker geeft een 

toelichting. De begroting is gebaseerd op de werkelijkheid van afgelopen seizoen. 

 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 S. Kremer, R. Boerma 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. 

 

11. Bestuursverkiezing. 

De voorzitter deelt mee dat de statuten aangeven dat het bestuur bestaat uit een elftal  

(11 personen). Momenteel bestaat het bestuur uit 9 leden. Jaarlijks zijn een aantal 

bestuursleden aan de beurt om af te treden. Dit jaar zijn aan de beurt om af te treden de 

bestuursleden H Scheper, A. Busker en A. Huiting. De aftredende bestuursleden stellen 

zich niet allen herkiesbaar. De aftredende bestuurslid A. Huiting wordt door de 

vergadering herbenoemd als bestuurslid. De bestuursleden H. Scheper en A. Busker 

hebben besloten om te stoppen en zich niet herkiesbaar te stellen. Het bestuur stelt voor om 

E. Wegman als voorzitter te benoemen, de aanwezige leden zijn akkoord. T. Meijer is 

benaderd voor het penningmeesterschap en Trudie heeft de functie aanvaard. De leden zijn 

akkoord. Er stellen zich verder geen nieuwe bestuursleden beschikbaar. 

Het bestuur bestaat hierdoor uit 8 leden. Dit betekent dat er nog 3 vacatures aanwezig zijn. 

  

12. Rondvraag. 

Luutje: Hoe zit het met de bordjes voor bij het dorp om aan te geven tegen wie Sellingen 

speelt. Antwoord: Bestuur heeft hier naar gekeken maar is onduidelijk bij welke 

organisatie we moeten zijn om te vragen of we de bordjes mogen/kunnen ophangen. 

Luutje: Scorebord aanzetten bij jeugdwedstrijden. Antwoord: Bestuur geeft aan dat dit 

soms vergeten wordt of dat het scorebord stuk is. 



 
 

 

Sanny: Aantal vrijwilligers erg hoog die geen contributie betalen. Is hier naar gekeken? 

Antwoord: Harm geeft aan dat hier uitgebreid over gesproken is en dat het bestuur dit erg 

lastig vindt om te bepalen wanneer ben je vrijwilliger. Is een grijs gebied. 

Jan Bos stelt voor om de vrijwilligers het bondsgeld (€ 10,- per jaar) wel te laten betalen en 

het lidmaatschap voor de vereniging. Blijft de aandacht hebben van het bestuur. 

Sanny: Waarom is één lid die 60 jaar lid is van de vereniging wel gevierd en een ander lid 

die 60 jaar lid is helemaal niet. Bestuur: Wordt naar gekeken. 

 

Appie bedankt iedereen voor het gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren. 

  

 

13.  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 18 november 2019. 

 

 Voorzitter:    Secretaris: 

 H.W.H. Scheper                                    A.T. Tammenga 

 

 

  

 

 

 


