
  

 
NOTULEN ALGEMENE JAARVERGADERING 30 oktober 2018 

1. Opening 
Henriëtte Maas, voorzitter, heet iedereen om 20:30 uur welkom en opent deze 
vergadering. 
Fijn dat er weer zoveel leden aanwezig zijn (circa 60 personen), 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 31-10-2017 
Notulen worden zonder aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de 
notuliste. 

3.  Jaarverslag seizoen 2017-2018 inclusief financieel verslag 
Henriette licht middels een presentatie de cijfers verder toe. 
Exploitatie iets verslechterd, kasstroom blijft positief. Minder kantine-inkomsten. 
Gezonde balanspositie. Meerjarenperspectief besproken. 
Veel bezig met sponsoring en dit ook groeiende. Contributie proberen we volgens 
prijsindex aan te houden. Wij danken wederom Harrie voor zijn hulp bij het opstellen van 
de cijfers. 

4. a. AVG 
Marcel Bos geeft een presentatie over het AVG-beleid en hoever SV Merselo nu is. 
Diverse acties uitgezet, zoals bijv. geheimhoudingsverklaring getekend door gebruikers 
Sportlink. 

4. b. Organisatiestructuur 
Steeds lastiger om vrijwilligers te vinden voor “beleidsfuncties” met name voorzitter, 
penningmeester, bestuurslid korfbal, lid jeugdcommissie en facilitair. Tevens vacature 
websitebeheerders. 
We willen dus 1 beleid maken voor voetbal/korfbal. Ook proberen we bepaalde functies 
kleiner te maken qua takenpakketten en zo min mogelijk vergaderen. 

4. c. Voorstellen Hoofd Opleidingen 
Jeroen Rongen stelt zichzelf voor als Hoofd Opleidingen. Bestuursfunctie. Op het veld 
trainers begeleiden en technisch beleid. 
Wij wensen Jeroen veel succes en zijn ervan overtuigd dat we veel profijt kunnen hebben 
van deze rol. 

5.  Verslag kascommissie 
De kascommissie is voor het afgelopen seizoen niet bij elkaar geweest. 
Voorstel is om de werkwijze te veranderen, aangezien de financiële taken niet meer belegd 
zijn binnen het bestuur. Meerdere mensen voeren een aantal financiële taken uit. Ook de 
administratie wordt al enkele jaren extern gedaan. Het voorstel wat in stemming wordt 
gebracht is het voorstel om de kascommissie te laten vervallen zolang als de huidige wijze 
van organiseren gehandhaafd blijft.  
Per handopsteking wordt dit voorstel unaniem aangenomen. 

6. Verkiezing kascommissie 
Periodiek aftredend (na 2e periode) en niet herkiesbaar: Stefan Wilms en Ton Janssen.  
De verkiezing is geannuleerd i.v.m. de beslissing die bij agendapunt 5 is genomen. 



7. Bestuursverkiezing 
• Hoofdbestuur (leden >16 jaar mogen stemmen):  

Periodiek aftredend en herkiesbaar: Anouk Flinsenberg. Zij wordt middels groot 
applaus opnieuw benoemd. 

• Periodiek aftredend en niet herkiesbaar: Marcel Bos en Rinus Ugen. Wij willen beide 
met een applaus bedanken voor hun inzet en hebben reeds gepast afscheid van hen 
genomen. 

• Wij hebben 2 nieuwe bestuursleden om voor te stellen: Jelle Nijenhuis en Monique 
Janssen, zij worden beiden met groot applaus benoemd. 

• Korfbal (alleen korfballeden mogen hiertoe stemmen): 
• Periodiek aftredend en herkiesbaar: Loes Jacobs. Zij wordt ook door groot applaus 

opnieuw benoemd. 

8. Mededelingen 
• Hartelijk dank voor familie van Frans Zegers. De donatie is nuttig besteed aan 

nieuwe goaltjes. 
• Project Hoek/Lier: korte mededeling gedaan. 
• Dit jaar worden er 7 jubilarissen gehuldigd!  

Bedankt voor alle inzet: 

• Vertrouwenscontactpersoon: nieuwe VCP erbij, Desiree Janssen. 
Zijn bezig met VOG, al aantal binnen gekomen. 

• Rookbeleid: inmiddels ingevoerd. 
• BTW-verhoging: gaat van 6% naar 9%. Prijzen worden mogelijk nu eerder 

aangepast, dan anders. 

9. Rondvraag 
Ga respectvol om met de bidons, houd ze schoon! 
Korfbal: jeugdleidsters moeten 3 avonden per week aanwezig zijn, wat niet altijd 
haalbaar is. Dit wordt door de korfbal opgepakt. 
Jubileum 60 jaar SV Merselo: er zijn al gesprekken geweest met andere 
verenigingen, e.e.a. wordt nog verder uitgewerkt en data t.z.t. bekend gemaakt. 
Oudere supporters geven aan dat hele wedstrijd staan lastig is. Voorstel om met de 
Club van 50 zitplaatsen te creëren. 

10. Sluiting. 

Martin Arts 40 jarig lidmaatschap

Paul van Meijel 25 jarig lidmaatschap

Wim van Tilburg 25 jarig lidmaatschap

Angela Litjens-van 
Tilburg 25 jarig lidmaatschap

Yvonne Koppes 25 jarig lidmaatschap

Loes Jacobs 25 jarig lidmaatschap

Robert van Kempen 15 jaar als leider



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


