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Notulen || SV Annen – extra algemene ledenvergadering  
17 januari 2019, Sportsbar Annen 

 

Aanwezige bestuursleden:  Jan Emmo Hut, Harald Jan Roemers, Leo Zijlstra, Daniël Nieboer en 
Berend Kupers 

Aanwezige leden: Rianne Staal, Bianca van der Laan-Klaassens, Rika Siegers, Frans 
Weggers, Gea Kuipers, Bas Dijksma, Casper Schilperoort, Amina 
Schilperoort, Berthold Pilat, Lara Boonstra, Hans Westendorp, Alwin 
Hut, Frank van Rosevelt, Jannes Hilberts, Sieka Ackerman, Diny 
Hilbolling, Tini Kamping, Aly van Veen, Andre Niewijk, Ype Tol, 
Zwaantje Kanning, Alice Bentum, Yvonne Scholte, Joost Sipkes, 
Kirsten Pot, Wendy Meijeringh, Corrine Kloet 

Met kennisgeving afwezig:  Ina Hut, Marijn Jonker (bestuurslid), Henk Geert van der Meulen, 
Hans Stiekema 

 

 

1. Opening 
Voorzitter Jan Emmo Hut opent de vergadering en stelt de agenda vast. 
 

2. a. Overhandiging opbrengst Kerstfair Annen 
Commissie Dorpsbelangen (CD) organiseert sinds enkele 
jaren met succes een kerstfair. Onderdeel van deze kerstfair 
is een verloting. De opbrengst hiervan doneert de CD aan een 
goed doel. SV Annen heeft een roerig jaar achter de rug, 
zowel bestuurlijk als financieel. Daarom besloot de CD om de 
opbrengst dit jaar aan SV Annen te doneren. Ype Tol en 
Fenja Woest waren namens de CD aanwezig. Fenja 
overhandigde een cheque ter waarde van € 630,- aan onze 
voorzitter. De voorzitter bedankt de CD en de leden die 
cadeautjes voor de verloting hebben ingebracht. 
 
b. Dankwoord aan oud-bestuursleden 
Het vorige bestuur is in het bijzonder uitgenodigd voor vanavond. Marius, Wendy, Kirsten en 
Corrine worden naar voren gehaald door de voorzitter. Tijdens de laatste ALV in 2018 raakte 
het stilstaan bij hun vertrek ondergesneeuwd door de dynamiek tijdens de vergadering. Het 
vorige bestuur heeft een lastige periode doorgemaakt. Een periode waarin het moeilijk was 
om vrijwilligers te vinden voor (bestuurs)functies en werkzaamheden. Een periode waarin ook 
de financiën onder druk kwamen te staan. Zij hebben in hun laatste jaar als bestuur een 
beleidsplan geschreven om uit deze situatie te komen. De eerste stap, de organisatiestructuur 
en het invullen van de functies, werd in juni 2018 tijdens de ALV met succes gezet. Het 
nieuwe bestuur is sindsdien hard aan het werk met de opdracht om ook de financiën op orde 
te brengen. De voorzitter bedankt de oud-bestuursleden voor hun inzet, gevolgd door een 
applaus van de aanwezige leden. 
 

3. Notulen ALV 27 juni 2017 (seizoen 2016-2017) 
De notulen van de ALV van juni 2017 waren nog niet vastgesteld. Daarom zijn deze nu 
behandeld. De notulen van de laatste jaarvergadering worden dit jaar bij de reguliere ALV 
besproken. 
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OPMERKINGEN 
Frans Weggers: in de notulen staat ‘Zaalwacht Frans Weggers’ genoemd, terwijl de zaalwacht 
in zijn algemeenheid bedoeld wordt. Graag aanpassen in het verslag. 
 
BESLUIT 
Met de aanpassing zoals hierboven verwoord, zijn de notulen van de ALV van 27 juni 2017 
gewijzigd vastgesteld door de vergadering. Met dank aan Corrine Kloet voor het verslag. 
 

4. Verslag kascommissie seizoen 2017-2018 
De kascommissie, bestaande uit Frans Weggers en Joost Sipkes, heeft de administratie 
gecontroleerd. De kascommissie geeft het bestuur enkele adviezen op basis van zijn 
bevindingen en stelt de vergadering voor om de penningmeester décharge te verlenen.  
 
ADVIEZEN 
- Zorg bij contante stortingen voor een omschrijving en een bijbehorende verantwoording 

(bijvoorbeeld bij de grotere straatacties). 
- Sportleraar was in het oude bestuur ook de penningmeester. Zorg ervoor dat declaraties 

van een bestuurslid altijd medeondertekend worden door een tweede bestuurslid. 
- Er waren nogal wat storneringen afgelopen jaar. Achterhaal de oorzaak hiervan. Ten 

eerste is dit in de administratie onhandig, ten tweede kan dit een negatief effect hebben 
op de relatie tussen leden en bestuur/penningmeester. 

- Gebruik een kwitantieboekje. 

BESLUIT 
De vergadering besluit de penningmeester décharge te verlenen. 

5. Voorstellen inzake contributie-aanpassingen 
Penningmeester Harald Jan Roemers neemt het woord en licht het voorstel toe. 
 
Nadat het beleidsplan af was en het nieuwe bestuur in juni 2018 benoemd werd, kreeg het 
nieuwe bestuur de opdracht mee om een plan te maken om de financiële situatie op orde te 
brengen. 
 
Zaalhuur, trainersvergoedingen en verloning van gymnastiekleraren zijn de grootste 
kostenposten binnen onze vereniging. Deze zijn slechts zeer beperkt te beïnvloeden. De 
belangrijkste oorzaak voor het financiële tekort is de stijging van de zaalhuur. Die stijgende 
kosten zijn opgevangen met enkele contributieverhogingen, maar ledendaling deed dit weer 
teniet. 
 
Vervolgens heeft het bestuur gekeken naar vergelijkbare verenigingen in de directe omgeving. 
Hieruit blijkt dat de contributie van SV Annen, met uitzondering van kleutergym, aan de lage 
kant is. Wat daarnaast opvalt is dat SV Annen voor dubbel gebruik van haar faciliteiten (2e uur 
volleybaltraining of 2e uur turnen) geen extra contributie rekent. 
 
Daarna is de begroting opnieuw ingericht (rekening houdende met de nieuwe 
commissiestructuur) en hebben we deze kritisch bekeken. Let wel: wij hebben ervoor gekozen 
om niet alle leuke dingen meteen overboord te gooien. Die vinden wij ook noodzakelijk binnen 
een vereniging. 
 
Om uiteindelijk tot een sluitende begroting te komen is een contributieverhoging noodzakelijk. 
Onderstaand voorstel gaat uit van een algemene verhoging, en de invoering van extra 
contributie voor leden die twee keer sporten. Het is als volgt opgebouwd: 
 
1. Algehele verhoging van de contributie met 10% per 1 januari 2019 (met uitzondering van 

de Kleutergym van 45 minuten) 
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2. Invoering van een extra contributie voor dubbel gebruik van faciliteiten van de 
Sportvereniging van 50% van de reguliere contributie per seizoen 2019-2020 (3e kwartaal 
2019). Bedoeld voor 2e uur turnen & 2e keer trainen volleybal(jeugd) 

 
Het bestuur stelt voor om de algehele verhoging direct in te voeren en de extra contributie 
voor dubbel gebruik met ingang van komend seizoen. Het bestuur wil graag nu een besluit, 
waarna het met de Technische Commissie en Gymnastiek Commissie in gesprek gaat om 
een en ander zorgvuldig uit te werken. 
 
Door deze keuze is de begroting vanaf 2019-2020 sluitend. Het bestuur accepteert hiermee 
dat de begroting van dit jaar niet sluitend zal zijn. 
 
VRAGEN 
- Lara Boonstra: is 10 procent met onmiddellijke ingang niet wat snel? 

o De algehele verhoging is te voorzien geweest, gezien de opdracht die wij als 
bestuur hebben meegekregen. Voor de contributieverhoging omtrent dubbel 
gebruik nemen we de tijd voor een zorgvuldige invoering. 

- Wat is het effect van het vertrek van juf Anja in financiële zin? 
o Er is nog geen nieuwe juf of meester geworven, dus dat is nog onduidelijk. 

- Wendy Meijeringh: kan de verloning ook buiten STK (Sport Technisch Kader) om? Is dat 
niet voordeliger? 

o Het is niet zo dat dat per saldo voordeliger is. Waar onze volleybaltrainers een 
vrijwilligersvergoeding ontvangen, worden de gymnastiekleerkrachten verloond. 
We hebben dus een werkgeversrelatie met de gymnastiekleerkrachten, met alles 
wat daarbij hoort. Door inhuur via STK is het werkgeversrisico voor ons veel 
minder groot. 

- Hans Westendorp: zijn alle takken van sport bondscontributieplichtig? 
o Wij zijn aangesloten bij de gymnastiek- en volleybalbonden. Voor zowel 

competitie-spelende als recreatieve leden betekent dit dat zij verzekerd zijn als ze 
bij ons actief zijn. 

- Hans Westendorp: mogen wij de BTW aftrekken? 
o Nee, dat mogen wij niet. 

- Ype Tol: zijn de kostenstructuren van verschillende verenigingen ook naast elkaar 
gelegd? 

o Nee, wij hebben ons beperkt tot de contributiestructuur en de uren. 

BESLUIT 
De vergadering stemt in met het voorstel van het bestuur. 

 
6. Begroting seizoen 2018-2019 

De penningmeester toont de begroting voor het lopende sportjaar. Zoals gezegd is deze 
opnieuw ingericht, waarbij rekening is gehouden met de nieuwe commissiestructuur. De 
contributieverhoging uit agendapunt 5 is hierin ook verwerkt. Door de bewuste keuze voor 
onmiddellijke verhoging met 10% en de extra contributie voor dubbel gebruik met ingang van 
het derde kwartaal in te voeren, is de lopende begroting nog niet helemaal sluitend. Dat is met 
ingang van het seizoen 2019-2020 wél het geval. 
 
VRAGEN 
- Gea Kuipers: Club 5.000, waarom is die niet zichtbaar? 

o Omdat het een aparte geldstroom is, en daarom niet zichtbaar in de begroting. Hij 
is wel zichtbaar op de balans en de jaarafrekening. Het bestuur neemt het signaal 
om de club 5.000 zichtbaar te maken in begroting mee. 

- Lara Boonstra: er zit een verschil tussen de geïnde bondscontributie volleybal en de te 
betalen bondscontributie. Hoe zit dat? 
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o Dat komt omdat de bondscontributie per abuis dubbel geïncasseerd is. Nu valt de 
te betalen contributie aan de bond lager uit, omdat er een team minder is en 
dames 1 gedegradeerd is. Dat hebben wij als voordeel meegenomen. 

- André Niewijk: wat houden we over? Oftewel wat is ons eigen vermogen? 
o Die informatie is nu nog niet beschikbaar en wordt bij de reguliere ALV verstrekt. 

- Corrine Kloet: kennen jullie naast de subsidies van de gemeente ook de mogelijkheden 
van subsidies via de NeVoBo?  

- Hans Westendorp: En de gemeente schijnt een stimuleringsfonds leren bewegen te 
hebben. 

o Bestuur heeft al wel gekeken naar subsidies, en zal de tips van bovenstaande 
leden verder onderzoeken. 

BESLUIT 
De vergadering stelt de begroting voor 2018-2019 vast. 

7. W.v.t.t.k. 
- Voorzitter: voordeelboekjesactie: help ons mee, en meld je snel aan via de website 
- Voorzitter: een aantal mensen stoppen met hun werk voor de jeugdcommissie. Ben je of 

ken je iemand die dit leuk vindt om te doen? Meld je aan. 
- Voorzitter: de catering bij de TT komt er weer aan. Aanmelding start binnenkort. Als je iets 

wilt doen voor de club wat flink wat geld oplevert… Binnenkort meer informatie via de 
activiteitencommissie. 

- Voorzitter: zoals gezegd heeft de ledenterugloop ook effect gehad op de financiële 
situatie. Mocht je ideeën hebben om nieuwe leden te werven, wend je dan tot het bestuur. 
 

8. Rondvraag 
André Niewijk: is er iemand voor de kascommissie? Voorzitter: ja, Alex Boersma heeft zich 
vorig jaar aangemeld. 
 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 


