NOTULEN ALGEMENE JAARVERGADERING 31 oktober 2017
1.
Opening
Henriëtte Maas, voorzitter, heet iedereen om 20:35 uur welkom en opent deze vergadering.
Fijn dat er weer velen aanwezig zijn, ook een aantal afmeldingen en we waarderen het zeer dat
ze de moeite nemen om zich dan ook af te melden.
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 18-10-2016
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
3.
Jaarverslag seizoen 2016-2017 inclusief financieel verslag
Wij danken wederom Harrie voor zijn hulp bij het opstellen van de cijfers.
Henriette licht middels een presentatie de cijfers verder toe.
De baten zijn licht gedaald mede door afwikkeling GAM en minder gebruik ruimtes door
KinderSofa. De balanspositie is gezond.
4. a. Terugblik en ambities
Vorig jaar werd hierom gevraagd in de rondvraag, dus nu opgepakt door technische commissies.
Mariëlle Winnen doet namens korfbal het woord.
Helaas is de technische commissie voetbal er nog niet in geslaagd dit nu voor te bereiden.
Henriette geeft wel aan dat zowel bij voetbal als bij korfbal het plezier voorop staat en dat alle
spelers/leden ingezet worden.
4. b. Rookbeleid
In het Hoofdbestuur wordt momenteel gekeken naar het rookbeleid, vooral met betrekking tot
jeugdwedstrijden. In deze vergadering wordt de mening van de leden gevraagd, bijvoorbeeld
onder afdak, langs de lijn, hele sportpark. Er worden enkele reacties door rokers en niet-rokers
gegeven, meningen verschillen enigszins, maar strekking is wel dat algeheel rookverbod tijdens
jeugdwedstrijden ingevoerd gaat worden.
4. c. Vrijwilligers
Het is steeds moeilijker om dragende vrijwilligers te vinden voor verenigingen, vandaar dat we
voor hier de noodklok ook willen luiden en willen vragen of men nog mensen kent of zelf een
taak zou willen doen. Het aantal leden blijft vrij stabiel, dus we hebben altijd vrijwilligers nodig!
Tips:
- jeugdleden alvast in commissies mee laten draaien (stage) en dan later laten instromen.
- taken / functies herindelen, bijvoorbeeld duo’s mogelijk maken.
- website update en bijhouden > websitebeheerders worden ook dringend gezocht!
5.
Verslag kascommissie
Door een misverstand is deze nu niet bij elkaar geweest. Harrie zal dit alsnog oppakken.
6.
Verkiezing kascommissie
Jack Claessens en Marieke van Rheden zijn periodiek aftredend (na 1e periode) en herkiesbaar.
Zij worden 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).
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Bestuursverkiezing
Hoofdbestuur (leden >16 jaar en ouders van jeugdleden mogen stemmen):
Periodiek aftredend en herkiesbaar: Jan Arts. Hij wordt middels groot applaus opnieuw
benoemd.
Korfbal (alleen korfballeden mogen hiertoe stemmen):
Periodiek aftredend en herkiesbaar: Nikky Zegers, er zijn geen bezwaren of
tegenkandidaten gemeld en middels applaus wordt ook zij herkozen.
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar is Katja van Osch. Heel erg jammer dat zij
stopt, bedankt voor je inzet. Als haar opvolgster nam Rinus Ugen al haar taken over en
hij wordt nu middels applaus officieel benoemd.
Mededelingen
Dit jaar worden er 6 jubilarissen gehuldigd!
Bedankt voor alle inzet:
1. Henk Rijbroek
40 jaar lidmaatschap
2. Lambert Baten
40 jaar lidmaatschap
3. Paul Koppes
25 jaar lidmaatschap
4. Ilse van de Winkel-Michels 25 jaar lidmaatschap
5. Heidi Sikes-Michels
25 jaar vrijwilligerstaken
6. Rianne Aarts-Franssen
25 jaar vrijwilligerstaken
Vertrouwenscontactpersoon: ook dit jaar geen meldingen ontvangen.
Anja is inmiddels gestopt en momenteel wordt gezocht naar een nieuwe kandidaat.
Over de VOG: hier wordt aan gewerkt en zal z.s.m. vervolg komen.

9. Rondvraag
Herman Zegers: spelerstekorten senioren. Hij heeft een persbericht opgesteld en plaats
dit op diverse plekken, graag delen via facebook.
Jo Willems: is het mogelijk om de foto’s van de jubilarissen te ontvangen zelf? Dit zal
Femke regelen. Hij geeft ook nog aan te gaan stoppen als grensrechter.
Henk Rijbroek: korfbalwedstrijd, late appjes over wie kan rijden? Dit ging over een extra
ingelaste wedstrijd.
Henriette Maas: in 2019 bestaat SV Merselo 60 jaar. Plannen zijn om dit Pinksteren 2019
te vieren. Werkgroep zal geformeerd worden. Loes Jacobs wil graag in deze werkgroep
jubileum 2019 plaatsnemen.
10. Sluiting.
Henriette dankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng en sluit de vergadering om 21:40 uur.

