
  
 
 
 
NOTULEN ALGEMENE JAARVERGADERING 16 
november 2015 
 
1. Opening 
Henriëtte Maas, voorzitter, heet iedereen welkom en opent deze vergadering om 
20:30 uur. 
Er zijn een aantal afmeldingen binnen gekomen, maar toch een goede opkomst.  
Dit jaar is de uitnodiging alleen per mail gestuurd naar de mailadressen uit 
Sportlink. Mocht men geen uitnodiging ontvangen hebben, dan graag juiste 
mailadres doorgeven. 
 
2.  Notulen algemene jaarvergadering 30-10-2014 
De notulen worden doorgenomen en zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.  
 
3.  Jaarverslag seizoen 2014-2015 inclusief financieel verslag 
Dit jaar is het jaarverslag weer digitaal verspreid en de pdf-versie ook op de 
website.  
Financiële gegevens zijn niet hierin opgenomen, op aanvraag is inzage hiervan 
mogelijk.  
Tom Deiling geeft een korte toelichting op de cijfers met wederom dank aan 
Harrie voor zijn hulp. Helaas zijn de cijfers nog negatief en moeten we proberen 
om meer geld binnen te krijgen. Dit hebben we reeds opgepakt met: 

 Contributieverhoging 
 Opbrengst vriendenloterij 
 Sponsoring evt. anders inzetten. 

 
4. Ontwikkelingen den Hoek 

• Initiatief van Gemeente: Schoon door de poort, geen subsidie meer, maar 
zelfstandige financiering. Hierbij hebben we de GAM betrokken. 

• Basisschool de Lier loopt tegen grote renovatie aan, daarom plannen bij 
elkaar gelegd. 
Op 20-10 is er een gezamenlijke bijeenkomst geweest om de plannen te 
tonen. 80% was positief. Vervolg zal plaatsvinden in werkgroepen, waarna 
vervolg gegeven wordt via Dorpsraad op 13-01-2016. 
Vragenronde in deze vergadering: 
- Mogelijkheden voor een sportzaal? Win-win?? 
- Eigendommen? Complexere verhoudingen? 
- Leegstand pand school? 
- Verkeer: routes vooral via Vloetweg voor transport, sport, landbouw 
e.d.? 
Als er verder nog reacties zijn mogen deze natuurlijk gemeld worden. 

 
5.  Verslag kascommissie 
De kascommissie is nog niet voor deze vergadering bij elkaar geweest. Dus nu 
nog geen verslag. Wordt nog voor eind 2015 opgepakt. 
 
6. Verkiezing kascommissie 
Stefan Wilms en Ton Janssen zijn periodiek aftredend (na 1e periode) en 
herkiesbaar.  
Zij worden wederom gekozen voor volgende periode. 



Voor volgend jaar bestaat de kascommissie dan nog steeds uit Ton Janssen, 
Stefan Wilms, Henk Wismans, Jack Claessens (reserve) en Marieke van Rheden 
(reserve). 
 
7. Bestuursverkiezing 

Vorig jaar is Harrie van Hoof benoemd tot erelid. Zijn foto wordt hem nu 
overhandigd en deze wordt direct in de eregalerij opgehangen. 

• Hoofdbestuur (leden >16 jaar en ouders van jeugdleden mogen stemmen):  
Periodiek aftredend en herkiesbaar: Anouk Flinsenberg, Katja van Osch en 
Marcel Bos. Zij worden alle drie middels applaus opnieuw benoemd. 

• Korfbal (alleen korfballeden mogen hiertoe stemmen): 
Periodiek aftredend en herkiesbaar: Katja van Osch en Loes Jacobs, er zijn 
geen bezwaren of tegenkandidaten gemeld en middels applaus worden zij 
herkozen. 

 
8. Mededelingen 

• Dit jaar zijn we allemaal geschrokken van het overlijden van onze 
gewaardeerde vrijwilligers Ger van Rensen en Jan de Rijck. 

• Tevens zijn we onlangs geschrokken van het bericht van Kees de Backer en 
wensen hem en zijn familie van harte beterschap. We zijn nu onze 
webmaster kwijt en vragen ieders begrip voor enige vertraging nu. E.e.a. 
wordt nu overgenomen waar mogelijk. 

• Dit jaar worden wel 8 jubilarissen gehuldigd. Bedankt voor alle inzet: 
1. Joos Arts    40 jaar lidmaatschap 
2. Gerrit Hendriks  40 jaar lidmaatschap 
3. Harry van der Zanden 40 jaar lidmaatschap 
4. Herman Zegers  40 jaar lidmaatschap 
5. Gertjan Arts   25 jaar lidmaatschap 
6. Toon Maassen   10 jaar scheidsrechter 
7. Marga van Dijck-Bonants 10 jaar lid jeugd-commissie en -

wedstrijdsecretariaat 
8. Jan Michels   15 jaar terreinbeheer 

• Vertrouwenspersoon: ook dit geen gebruik van gemaakt. We zijn blij dat 
deze mensen er wel zijn, dus Henk Wismans en Anja Sommers wederom 
bedankt. 

• Data activiteiten SV Merselo worden via website bekend gemaakt: 
Iedereen is natuurlijk van harte welkom op de gezellige 
Nieuwjaarsbijeenkomst op 1 januari 2016. 

 
9. Rondvraag 

 Jan Michels: is op zoek naar een collega terreinbeheerder. Vacature wordt 
opgepakt. 

 Rinus Ugen: refererend aan drama in Parijs nogmaals benadrukken hoe 
belangrijk respect is binnen en buiten de sportvelden. 

 Heidi Michels: waarom jaarvergadering op maandag? Voorkeur is sowieso 
voor herfstvakantie, maar dat was dit keer niet haalbaar met financiële 
cijfers en trainingsdata. Voor 2016 zullen we binnenkort alvast een datum 
prikken. 

 Harrie van Hoof: de ledenadministratie gaat nu volledig over naar Marga 
van Dijck-Bonants, dus alles mag voortaan naar haar. Wordt ook op de 
website vernoemd. 

 Henriette Maas: foto’s overleden leden worden voor een periode van circa 
6 maanden op de tap in de kantine gezet als eerbetoon. 

 
10. Sluiting. 
Henriette dankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng en sluit de vergadering 
om 21:25 uur.  


