
  
 
 
NOTULEN ALGEMENE JAARVERGADERING 18 oktober 2016 
 
 
1. Opening 
Henriëtte Maas, voorzitter, heet iedereen om 20:35 uur welkom en opent deze vergadering. 
Verrassend is wederom de grote opkomst dit jaar, lijkt ieder jaar meer te worden. 
De uitnodiging is wederom alleen per mail gestuurd naar de mailadressen uit Sportlink. Mocht 
men geen uitnodiging ontvangen hebben, dan graag juiste mailadres doorgeven. 
 
2.  Notulen algemene jaarvergadering 16-11-2015 
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goed gekeurd en vastgesteld.  
 
3.  Jaarverslag seizoen 2015-2016 inclusief financieel verslag 
Tom Deiling geeft een korte toelichting op de cijfers met wederom dank aan Harrie voor zijn 
hulp.  
Als men interesse heeft in verdere uitleg of inzage horen wij dat graag. 
De cijfers zijn nog licht negatief, maar worden t.o.v. voorgaande jaren wel beter. 
De baten zijn harder gestegen dan de kosten, mede dankzij de Vriendenloterij, dus blijf hier 
allemaal lekker aan mee doen! Vanwege de overdracht van de financiële administratie aan een 
externe partij is e.e.a. herrubriceerd. Contributie blijft volgend seizoen gelijk en zal in november 
2016 geïncasseerd worden. 
Vraag 1: betaalt KinderSofa voor gebruik van de velden? Zij betalen huur voor gebruik van het 
gebouw, maar niet apart voor het veld. Tip: e.e.a. overwegen ook i.v.m. lastig plannen van 
onderhoud, kan nu vaak niet overdag plaatsvinden. 
Vraag 2: Waarom heeft SVM niet meegedaan aan Rabobank Clubkas Campagne. Helaas niet 
opgegeven, enigszins onderschat hoeveel leden er zijn. Was makkelijk verdiend geweest. 
 
Wij danken Tom en Harrie voor het vele werk! 
 
4. a. Ontwikkelingen den Hoek 
Laatste jaar veel over gesproken en werkgroepen opgericht. Nu in gesprek met Gemeente. 
Consensus tekening bouwplannen bereikt, verder wordt vervolgd. 
 
4. b. Verklaring Omtrent Gedrag 
VOG wordt steeds meer binnen verenigingen gevraagd aan de vrijwilligers. Bestuur SVM wil 
polsen hoe de leden hier tegenover staan en dan kunnen we daarmee aan de slag. 
- Er zijn geen kosten aan verbonden voor de vrijwilligers van de vereniging. 
- Alle vrijwilligers 18+ zullen dan gevraagd worden en verkrijgt men het niet, dan geen 
vrijwilliger. 
- Privacy borgen. 
- Eenmalig, dus niet jaarlijks.		
De	leden	laten	via	handopsteking	zien	dat	zij	het	een	goed	voorstel	van	het	bestuur	vinden	om	te	werken	
met	een	VOG.	Het	bestuur	gaat	het	verder	uitzoeken.	
 
 
4. c. Sportzorg Buitenlust 
De presentatie van Laura Marcellis is vervallen wegens ziekte.  
 
5.  Verslag kascommissie 
De kascommissie is bij elkaar geweest en heeft 2 jaren gecontroleerd. Stefan Wilms doet het 
woord. Ze hebben in het eerste jaar geen rariteiten gevonden. Voor het tweede jaar een verschil 
ontdekt, maar bleek uiteindelijk bij overdracht aan externe partij te liggen. Is gecorrigeerd. 
Verder geen noemenswaardigheden. Wij danken de kascommissie voor hun controle. 



 
6. Verkiezing kascommissie 
Henk Wismans is periodiek aftredend (na 1e periode) en herkiesbaar.  
Hij wordt wederom gekozen voor volgende periode. 
Voor volgend jaar bestaat de kascommissie dus nog steeds uit Ton Janssen, Stefan Wilms, Henk 
Wismans, Jack Claessens (reserve) en Marieke van Rheden (reserve). 
 
7. Bestuursverkiezing 

• Hoofdbestuur (leden >16 jaar en ouders van jeugdleden mogen stemmen):  
Periodiek aftredend en herkiesbaar: Henriette Maas en Nancy Janssen. Zij worden beiden 
middels applaus opnieuw benoemd. 

• Korfbal (alleen korfballeden mogen hiertoe stemmen): 
Periodiek aftredend en herkiesbaar: Marieke van Rheden en Jacqueline van Meijel, er zijn 
geen bezwaren of tegenkandidaten gemeld en middels applaus worden ook zij herkozen. 
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar is Yvonne Koppes. Heel erg jammer dat zij 
stopt, maar ze blijft gelukkig zeker nog actief als vrijwilligster. Yvonne bedankt voor je 
inzet. Als haar opvolgster was Nikky Zegers aangedragen en zij wordt middels applaus 
benoemd. 

 
8. Mededelingen 

• Dit jaar worden er 9 jubilarissen gehuldigd, waarvan zelfs 1 gouden jubilaris!  
Bedankt voor alle inzet: 

1. Theo Zegers   50 jaar lidmaatschap 
2. Joos Arts    40 jaar lidmaatschap 
3. Jo Willems   40 jaar lidmaatschap 
4. Jan van Kempen  40 jaar lidmaatschap 
5. Jan Verhaag   40 jaar lidmaatschap 
6. Joop Hermsen   40 jaar lidmaatschap 
7. Jan Arts   15 jaar scheidsrechter 
8. Ton Janssen   10 jaar grensrechter 
9. Joos Arts   15 jaar entreebeheer 

 
• Vertrouwenscontactpersoon: ook dit jaar geen meldingen ontvangen. Henk en Anja 

hebben afgelopen jaar een cursusdag Vertrouwens Contact Persoon (VCP) gehad via NOC-NSF. 
E.e.a. zal nog verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden. We zijn blij dat deze mensen er 
zijn, dus Henk Wismans en Anja Kremers wederom bedankt. 

 
9. Rondvraag 

 Jo Willems: sprekers in de zaal zijn slecht verstaanbaar, volgend jaar toch graag gebruik 
maken van de microfoon. 

 Jo Willems: Ontvangen	van	tegenstanders	laat	wel	eens	te	wensen	over.	Ik	zie	dat	tegenstanders	
regelmatig	enkele	minuten	staan	te	zoeken.	Graag	aandacht	hiervoor. 

 Harrie van Hoof: graag de website updaten wat betreft verjaardagskalender en lijst 
sponsoren. De webmasters hebben daartoe de recente ledenlijst en sponsorlijst nodig 
natuurlijk. 

 Bram van Soest: flyer wedstrijd Merselo 1. Moet door PR-commissie opgepakt worden. 
 Harrie van Hoof: teamfoto’s op website? Femke heeft dit voor korfbal al opgepakt, wie 

doet voetbal? 
 Rinus Ugen: mist terugblik en ambitie wat betreft prestaties teams. Deze worden wel in 

het jaarverslag opgenomen en in het woord van de voorzitter meegenomen. Mocht men 
hier in de jaarvergadering behoefte aan hebben, kunnen we dat meenemen. 

 Informatieboekje: wordt aan gewerkt, maar wegens workload blijft info achter. 
 Niels de Klerk: kunnen de borden met sponsoren in de kantine verplaatst worden, zodat 

ze niet meer achter het beeldscherm hangen. Dit scherm hangt zondags vaak uit. 
 
10. Sluiting. 
Henriette dankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng en sluit de vergadering om 21:25 uur.  


