
 
Algemene Ledenvergadering Sportclub Bemmel. 

 

Datum: maandag 15 november 2021 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: clubhuis sportpark Ressen 

 

1. Opening en vaststelling agenda (19.30 uur) 

Voorzitter opent 19:30 uur stipt de vergadering met 15 aanwezige leden en heet eenieder 

welkom. Agenda, notulen, jaarverslag en financiële stukken zijn ter plaatse en op aanvraag 

toegezonden. Agenda wordt vastgesteld nadat de voorzitter heeft toegezegd dat aan de vraag 

die nog resteert van de ALV van 2019 over het overwegen van een andere 

contributiesystematiek tijdens deze vergadering zeker nog aandacht zal worden besteed. 

De secretaris heeft twee afmeldingen ontvangen, te weten van Hein Rombouts en Jan 

Roelofs. 

 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering  21 december 2019 

Deze zijn zoals gebruikelijk op de website gepubliceerd. De voorzitter neemt deze puntsgewijs  

door en gaat even specifiek in op het bevriezen van het rooster van aftreden vorig jaar. Hij 

benoemd tevens de punten die opnieuw op de agenda terug komen. 

De notulen worden goedgekeurd, met dank aan de secretaris. 

 

3. Jaarverslag bestuur 

Op verzoek van de voorzitter licht de secretaris het jaarverslag toe dat is ingedeeld op basis 

van de speerpunten uit het beleidsplan 2015-2020. Hij vat de weergave van opnieuw een 

bijzonder jaar samen, waarin de COVID-pandemie wederom bepalend is geweest. Momenteel 

wordt in het bestuur de hand gelegd aan een nieuw beleidsplan op basis van input uit 

meerdere geledingen binnen de vereniging: technische commissie en betrokkenen bij het 

meiden- en damesvoetbal. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 



 
4. Financieel jaarverslag penningmeester 

Eric geeft een inleiding door het verloop van de financiële gevolgen van COVID, die positief 

zijn uitgevallen, te schetsen. Hij benadrukt dat het onvoorziene meevallers betreft maar die 

hebben geleid dat hij zijn doel heeft kunnen bereiken: reserves/buffer van ongeveer 25% van 

de jaarbegroting. Hij neemt dus met opgeheven hoofd afscheid. Hij neemt de vergadering 

mee door de cijfers van het jaarverslag en benoemt de meest opvallende posten en licht 

afwijkingen t.o.v. andere jaren toe. De vergadering heeft geen vragen, naar aanleiding van 

deze samenvatting. 

 

5. Verslag kascommissie 

Jan Knorth doet kort en bondig verslag van de kascontrole, die hij met Dennis Peters heeft 

uitgevoerd. Zij menen niet anders te kunnen mededelen dan dat Eric zich naar behoren van 

zijn taak heeft gekweten en stellen dan voor het bestuur en met name de penningmeester 

decharge te verlenen voor het gevoerde (financiële) beleid. Onder applaus wordt voor een 

laatste keer aan Eric decharge verleend. 

Dennis mag nog een jaar door, maar de positie van Jan komt beschikbaar. Pascal de Jong 

meldt zich om volgend jaar Dennis Peters bij te staan. 

 

6. Vaststelling begroting 

Gebaseerd op de verwachting dat we een volledig seizoen blijven sporten en ondanks dat het 

voorlopig weer zonder publiek moet zijn, zal dat geen enorme invloed hebben op de 

begroting. De keuze om de cijfers te baseren op eerdere jaren wordt door zowel 

penningmeester als voorzitter verantwoord door te benadrukken dat in het financiële verslag 

de kosten al meerdere jaren heel constant zijn en als je de onvoorziene meevallers even niet 

meetelt, de stijgende onderhoudskosten worden gecompenseerd door de 

contributieverhoging uit 2019, die dus terecht is voorgesteld. Ook hier neemt Eric de 

vergadering mee door de posten. Er komen vragen over met name de post materialen en 



 
medewerkers. Hier zit in de vergelijking met de realisatie in de afgelopen jaren wel een 

COVID-effect inderdaad, maar is het begrote bedrag wel te vergelijken met het jaar 2018-

2019 (niet in de stukken zichtbaar). 

Na beantwoording van alle vragen wordt de begroting door de vergadering vastgesteld. 

Aansluitend gaat de voorzitter nog even in op de vraag van Fred uit 2019: in deze rare jaren 

na een contributieverhoging is hier nog geen besluit over genomen, maar het bestuur is hier 

wel mee bezig, o.a. door oriënterende gesprekken met collega-besturen van DVOL en OSC in 

te plannen. (Daarin zal naast contributiestelsel en waardering van vrijwilligers ook punten als 

kantinezaken, omgaan met ledengroei en mogelijkheden tot regionaal samenwerken op de 

agenda staan.) Het is een mooi punt om met een nieuwe penningmeester op te gaan pakken. 

 

7. Bestuursverkiezingen 

Op het rooster van aftreden staan dit jaar de penningmeester en het bestuurslid 

accommodatiezaken: 

-  Eric heeft vorig jaar al aangegeven zijn positie beschikbaar te stellen. Na lang zoeken meent 

het bestuur in de persoon van George Spanbroek een waardig opvolger te hebben gevonden. 

En dus wordt de vergadering gevraagd of er bezwaren zijn tegen de aanstelling van George als 

opvolger van Eric? Dat bezwaar is er niet en dus wordt de nieuwe penningmeester unaniem 

verkozen. Dan staat het ons vrij om afscheid te nemen van Eric. De voorzitter bedankt Eric 

voor het gevoerde beleid (“stabiele roerganger die Sportclub Bemmel op een vaste koers naar 

een financieel gezonde toekomst heeft gebracht”) dat er toe heeft geleid dat we een stabiele 

financiële vereniging zijn met grip op de kosten en dat is de verdienste van Eric die ons vanuit 

zijn professie heeft ‘opgevoed’. Eric bedankt de voorzitter voor zijn mooie woorden, maar 

benadrukt dat het wel degelijk een gezamenlijke prestatie is geweest van het gehele bestuur. 

- Arno Jacobs stelt zich herkiesbaar, maar laat uit monde van de voorzitter weten het 

komende jaar wel in te zetten op het verlichten van de met name dagelijkse lasten. Ook Arno 

wordt unaniem herkozen door de vergadering. 



 
Volgend jaar staan de secretaris en het bestuurslid technische zaken op het rooster van 

aftreden. 

8. Mededelingen bestuur 

• De voorzitter begint met een mededeling n.a.v. het 75 jarig bestaan dat we ‘klein’ gevierd 

hebben met de lezing van Björn Kuipers, feestelijk omlijst door de sponsorcommissie. 

Vanuit de Bemmel & Haalderen Stichting hebben we hier een financiële bijdrage mogen 

ontvangen voor een deel van de kosten (€7500) als geste, waarvoor dank;  

• Accommodatie: we streven naar verduurzamen van de accommodatie, maar lopen aan 

tegen gebrek aan overleg vanuit de gemeente. Natuurlijk voelen we een morele plicht, 

maar het moet niet zo zijn dat we er als vereniging op bij moeten leggen: 

o Zonnepanelen zijn zoals vorig jaar medegedeeld neergelegd door de 

gemeente; we mogen de elektriciteit gebruiken, maar tegelijkertijd zijn we 

verplicht tot een grootverbruik-aansluiting met meerkosten. We zijn in 

onderhandeling met de gemeente over een huurconstructie maar dit verloopt 

traag; 

o LED-verlichting is een tweede aandachtspunt. Wij willen graag, maar de 

armaturen zijn eigendom van de gemeente, dus ook hier is weer overleg 

noodzakelijk. Volgens de ODRA zijn we als grootverbruiker verplicht om een 

dergelijke besparing uit te voeren, terwijl de gemeente de huidige armaturen 

nog niet volledig heeft afgeschreven, dus ook hier zijn de vorderingen 

beperkt; 

o De stalling van fietsen is het derde punt. In weekenden met zowel hockey- als 

voetbalwedstrijden is het aantal fietsen zo groot dat het niet meer in de 

stallingen past. Dit leidt soms tot situaties dat hulpdiensten de poorten niet 

meer kunnen bereiken en dus is de veiligheid in het geding. Ook hier is actie 



 
van de gemeente gevraagd, die hebben toegezegd er een expert naar te laten 

kijken, maar ook hier ontbreekt slagvaardigheid. 

• Oud-papier inzameling: een werkgroep, met vertegenwoordigers van de verenigingen 

waaronder onze voorzitter, heeft onderhandeld met de inzamelaar (Remondis) en de 

gemeente. Uitkomst is een nieuw contract voor vier jaar: 3 inzamelmomenten per maand 

(minder wagens per keer nodig), in eerste instantie voor 3 cent per kg maar aan de 

toezegging dat prijs weer omhoog gaat als de papierprijzen stijgen is inmiddels gestand 

gedaan en ook doorstijgen naar 5 ct / kg zou wel eens in beeld kunnen komen.  

• Vrijwilligers: het wordt steeds moeilijker om het vrijwilligerskader van de club rond te 

krijgen. De gedragscommissie heeft een doorstart kunnen maken en ook de 

leeftijdscoördinatoren zijn weer op sterkte, maar bij de gastouders is het nijpend en het 

vertrek van Jan Roelofs per 1 januari als wedstrijdsecretaris van de jeugd (na 20 jaar!) 

geeft hoofdbrekens. We zijn in gesprek met enkele mensen die willen helpen, maar we 

zoeken nog naar meer handjes! 

 

9. Rondvraag 

• Fred: uitbreiden trainings-lidmaatschap omwille van aansluiten nieuwe leden bij overvolle 

jeugdteams; geen punt voor de ALV maar het bestuur kent het probleem en neemt het 

mee; 

• Pascal: check corona-toegangsbewijs bij trainingen, moet dat nu iedere dinsdag en 

donderdag? Er wordt een werkwijze geadviseerd waarbij de verantwoordelijkheid 

nadrukkelijk bij de teams wordt gelegd. Vinden zij dat het goed geregeld is, dan is het 

goed; 

• Jasper: dringt aan op meer duidelijkheid bij nieuwe aanwas in de jongste jeugd, we missen 

kansen door dat we onvoldoende duidelijkheid bieden en er te weinig binding met die 

generatie is in het kader van de club. (Inmiddels wordt gewerkt aan een soort flyer / 

handout voor nieuwe ouders/spelers bij de club.) 



 
Daarnaast wil hij wel de complimenten overbrengen aan het bestuur voor het gevoerde 

beleid, met name ook rond COVID. 

 

10. Sluiting 

20:49 uur sluit de voorzitter de vergadering, bedankt de aanwezigen voor hun belangstelling 

en constructieve bijdrage. Nog even samen een consumptie nuttigen is ook dit jaar weer niet 

mogelijk. 


