Algemene Ledenvergadering Sportclub Bemmel.

Datum:
Aanvang:
Locatie:

maandag 11 november 2019
19.30 uur
clubhuis

1. Opening en vaststelling agenda (19.30 uur)
Voorzitter opent 19.33 uur de vergadering met 34 aanwezige leden en heet eenieder welkom.
Agenda, notulen, jaarverslag en financiële stukken worden aangeboden. Agenda wordt
zonder wijzigingen en, met aanvulling van een punt voor de rondvraag, vastgesteld.
Er zijn afmeldingen van Jan Roelofs, Henk de Ruijter, René Minkhorst en Wim Jansen,
waarvan de laatste in zijn afmelding aangeeft akkoord te zijn met een contributieverhoging.
Een presentielijst is rond gegaan.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 19 november 2018
Hebben op de website gestaan en liggen ter beschikking; voorzitter neemt de notulen kort
puntsgewijs door. De belangrijkste punten: herverkiezing van zittende bestuursleden en de
aankondiging dat de oud-papier-commissie zijn taken na tientallen jaren zou gaan neerleggen.
Tijdens de rondvraag zijn met name de punten van duurzaamheid ter sprake geweest:
stroomverbruik, verwarming van water en gebouwen, etc. Daarnaast was het onderwerp
‘rookvrije sportclub’ punt van aandacht. De meeste punten staan ook dit jaar weer op de
agenda.
De notulen worden goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

3. Jaarverslag bestuur
Op verzoek van de voorzitter licht de secretaris het jaarverslag toe dat indeling gebaseerd is
op speerpunten uit het beleidsplan 2015-2020. Hij benoemt de belangrijkste punten, met
name de aandachtspunten van het bestuur in het afgelopen jaar, waarbij uitvoerend de AVG

van het jaar daarvoor wellicht ook nog genoemd had kunnen worden, aangezien in het
afgelopen jaren alle verklaringen zijn verzameld en gearchiveerd. Het verslag eindigt met de
zorg om het werven van vrijwilligers voor posities die verder van het voetballen zelf af staan.
Er zijn geen vragen.

4. Financieel jaarverslag penningmeester
De penningmeester licht de balans toe en geeft een toelichting op de ter vergadering
rondgedeelde stukken: het eigen vermogen is dit jaar helaas weer gekrompen. Het verlies is
met name te wijten aan een stijging van de kosten, want aan de opbrengsten waren eigenlijk
volgens begroting. In de kosten zit de tegenvaller met name bij medewerkers en materialen,
mede omdat echte vrijwilligers steeds moeilijker te vinden zijn. Dat onderschrijft het relaas
dat voorzitter en secretaris al hebben gehouden. Een en ander leidt tot k€10 overschrijdingen
en uiteindelijk tot deze eindafrekening.

5. Verslag kascommissie
Ruud Janssen leest voor uit het verslag van de kascommissie. Zij stellen voor het bestuur en
met name de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde (financiële) beleid.
Jasper mag nog een jaar door, maar Ruud Janssen is aftredend en de voorzitter vraagt wie
Jasper het komende jaar wil bijstaan. Na enig afwachten stelt Jan Knorth zich beschikbaar
voor de komende twee jaar.

6. Vaststelling contributie
Eric legt uit dat inkomsten lopen toch langzaam terug het komend jaar, en het daarop
aanpassen van de uitgiften wordt steeds moeilijker, omdat bepaalde (onderhouds)kosten nu
eenmaal gemaakt moeten worden, onafhankelijk van het aantal betalende leden. Er is steeds

minder sprake van echte (gratis) vrijwilligers, waardoor onze kosten stijgen, terwijl de
opbrengsten terug zullen lopen o.a. door minder gebruik van papier (en dus ingezameld oud
papier) en een langzame terugloop van het ledenaantal. De voorzitter geeft nog als aanvulling
aan dat we in ogenschouw moeten nemen dat de begroting de afgelopen acht tot tien jaar
nauwelijks is veranderd. Dat is niet langer te realiseren op basis van alle argumenten die tot
nu toe zijn verwoord.
Vervolgens neemt de penningmeester de vergadering mee door een meer-jaren doorkijk van
de financiën tot en met 2022. Op basis van deze inschatting wordt zodoende een contributieverhoging voorgesteld van ca. 10%. De voorzitter vraagt de vergadering om goedkeuring
waarbij een positief kritische discussie volgt over de gemaakte keuzes, en worden
alternatieven als ‘familie-korting’ en ‘onderscheid tussen selectie en recreatie’ en een
‘regeling waarbij je korting kunt krijgen door bij te dragen in het vrijwilligerswerk op en rond
de club’ ter vergadering gebracht. Tevens wordt het bestuur ook geattendeerd op de impact
voor de minder draagkrachtige leden (studenten bijv.). De voorzitter zegt toe dat er op deze
punten volgend jaar wordt teruggekomen.
De contributieverhoging wordt noodzakelijkerwijs dan toch in stemming gebracht: 32 leden
stemmen voor (incl. Wim jansen) en 3 tegen, waarmee de verhoging is aangenomen.
7. Begroting
Ook de begroting wordt ter stemming voorgelegd. Deze wordt unaniem door de aanwezige
leden geaccepteerd.
8. Bestuursverkiezingen
Op het rooster van aftreden staat de positie van de voorzitter, waardoor hij de secretaris
vraagt dit agendapunt voor zijn rekening te nemen.

Jos licht toe dat de voorzitter zich herkiesbaar stelt, en er zich geen tegenkandidaten hebben
gemeld, dus vraagt hij de vergadering wie er instemt met het verlengen van de zittingstermijn
van de voorzitter. De vergadering herkiest de voorzitter unaniem.
9. Mededelingen bestuur


Privacy-beleid (AVG): De ledenadministratie in sportlink is ons formele AVG-gevoelige
bestand en die gegevens worden alleen intern gebruikt voor het functioneren van onze
vereniging. Er worden dus geen persoonsgegevens aan derden verstrekt. De personen
die toegang hebben tot deze persoonsgegevens hebben voor ‘geheimhouding’ getekend.
Alle verklaringen zijn bij het secretariaat gearchiveerd.



Invoering nieuw kledingplan (voor 4 jaar): er is weer geleerd van eerdere pakketten, dus
bijv. geen nummer meer op de tas, maar met een label aan de tas, wat snelle vervanging
vereenvoudigd. Inmiddels is de grote bulk aan alle leden verstrekt, met dank aan de
dames van de kledingcommissie, die daar vele uren in hebben gestoken.



Accommodatie: we hebben er twee kleedkamers bij, en op korte termijn besluit de
gemeenteraad of de vloeren in de bestaande kleedkamers moeten worden vervangen;
ook zijn er inmiddels pelletkachels om complex (gasvrij) te verwarmen. Daar is wel een
kleine verbouwing voor nodig geweest aan de achterkant van het gebouw.



Oud-papier: er is door de voorzitter uitgebreid gelobbyd om invulling te kunnen geven aan
een ‘nieuwe commissie’. Om het uiteindelijk rond te krijgen zijn de taken gesplitst in
‘coördinatie’ (Jos Lamers / Pascal de Jong) en de ‘uitvoeren op de woensdag’ (door
groepen uit zondag 2 en zaterdag 4 tegen een kleine vergoeding), waarbij er dus voor
noord en zuid een aparte organisatie staat. Onze dank gaat uit naar Ben van de Poel, Marc
Mom en Gé Leibers, die deze taak tientallen jaren op zich hebben genomen!

10. Rondvraag


Jesse: waarom zulke grote tassen?



Verder geen vragen.

11. Sluiting
20.53 uur sluit de voorzitter de vergadering, bedankt de aanwezigen voor hun constructieve
bijdrage en de eerlijke discussie aangaande de contributieverhoging. Hij biedt namens de
vereniging een drankje aan.

