
  

 
NOTULEN ALGEMENE JAARVERGADERING 29 oktober 2019 

1. Opening 
Jan Arts, vice-voorzitter, heet iedereen om 20:37 uur welkom en opent deze 
vergadering. 
Helaas zijn er een aantal afmeldingen vanuit hoofdbestuur en Henriette Maas onze 
oud-voorzitter is ook afgemeld vanwege ziekte. 

2.  Notulen algemene jaarvergadering 30-10-2018 
Notulen worden zonder aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld met dank aan 
de notuliste. 

3.  Jaarverslag seizoen 2018-2019 inclusief financieel verslag 
In het jaarverslag is het ledenbestand opgenomen waarin men kan zien dat er 318 
leden zijn. 
Jan laat de financiële overzichten zien en licht een en ander toe. 
Er worden verder geen vragen over gesteld. 

4. a. AVG 
Marcel Bos geeft aan dat acties opgezet zijn en vervolg is een 
toestemmingsformulier dat eenieder moet gaan invullen. Voor nieuwe leden komt 
dit bij aanmeldingsformulier. 
  
4. b. Organisatiestructuur 
In het jaarverslag staat het nieuwe organogram opgenomen. Er is gestart met een 
nieuwe opzet en de jeugdcommissie en het korfbalbestuur hebben inmiddels hun 
laatste vergadering gehad en zijn opgeheven. De bestuursleden zijn onderverdeeld 
in werkgroepen. 

Helaas zijn er nog wel een aantal vacatures, dus hierbij de oproep om je aan te 
melden of om mensen aan te dragen hiervoor. 

5.  Bestuursverkiezing 
Hoofdbestuur (leden >16 jaar mogen stemmen):  
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Henriette Maas. Zij is gestopt vanwege 
privé-redenen. Wij danken haar voor haar fijne inzet en inbreng gedurende de 
afgelopen 7 jaar. 

Periodiek aftredend en herkiesbaar: Nancy van Vegchel-Janssen en Monique 
Janssen. Er zijn geen tegenkandidaten dus worden zij middels groot applaus 
opnieuw benoemd. Monique gaat wel verhuizen vanwege een nieuwe baan, dus 
haar invulling binnen bestuur kan nog wijzigen. 
  

6. Mededelingen 



• Dit jaar worden 4 jubilarissen gehuldigd!  
Bedankt voor alle inzet: 

• Vertrouwenscontactpersoon: Henk Wismans geeft een korte toelichting en 
geven aan dat de bestuurdersrol gaat veranderen vanwege meldplicht. Henk 
en Desiree zullen binnenkort aansluiten bij vergadering hoofdbestuur voor 
uitleg. 

• Rookbeleid: de zaterdagen zijn inmiddels volledig rookvrij, we gaan nu de 
andere dagen verder doorvoeren. Dit betekent wel dat iedereen elkaar mag/
moet aanspreken bij overtredingen. 

• Plan Hoek-Lier: Gemeente heeft akkoord gegeven, maar er lopen nog wel 
zaken m.b.t. financiering, eigendom gebouw, kunstgrasveld en kleedlokalen. 
Binnenkort moet een vlekkenplan gemaakt worden en hiervoor vragen we 
mensen die mee willen denken. 

• Jubileumweekend SVM 60 jaar: was een geslaagd weekend van en voor de 
vereniging. Goede organisatie en zeer gezellige dagen. 

• Bankjes club van 50: er staan bankjes onder de overkapping, deze dienen 
steeds terug gezet te worden na de wedstrijd. 

• Rabobank Clubkasactie: mooi bedrag van € 583,17 opgebracht. Dit zal 
gebruikt worden voor goaltjes voor de jeugd. Voor volgende actie: eenieder 
met een rekening bij de Rabobank kan gratis lid worden, zodat je voortaan 
kunt stemmen. 

7.  Rondvraag 
Fietsenstalling tussen de bomen is erg donker, maar er wordt voor 
verlichting gezorgd. 

8. Sluiting. 
Jan bedankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng en sluit de vergadering om 
21:09 uur. 

Robert van Kempen 40 jarig lidmaatschap

Lambert van Osch 40 jarig lidmaatschap

Geert Gielens 25 jarig lidmaatschap

Twan van Hoof
KNVB Zilveren 
scheidsrechtersspeld 


