
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 28 NOVEMBER 2017                               

 

Aanwezig: 34 leden inclusief het bestuur 

Afgemeld: Sjaak Verkade en Peter Rolvers 

 

1. OPENING: 

De voorzitter heet alle leden en vrijwilligers van harte welkom. Met name de aanwezige 

ereleden: Jeanette Wijnands, Joop van Abswoude, Jos Peschier en Gerhard Bouhuis. 

Er wordt 1 minuut stilte gehouden voor alle overledenen van het afgelopen half jaar; met 

name Piet Hoogeveen, Hans Versnel en Walter van der Linden. 

 

2. INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN: 

 Ingekomen dankbrief van RK Parochie Sint Jeroen en Maria ter Zee m.b.t. 

Kerkenveiling 2017 wordt voorgelezen. 

 

3. MEDEDELINGEN: 

 Vriendelijk verzoek om de presentie lijst in te vullen. 

 Afmeldingen ontvangen van Sjaak Verkade en Peter Rolvers 

 SJC participeert als sportvereniging in de “Rookvrije generatie”; een initiatief van o.a. 

de Hartstichting, KWF Kanker bestrijding en Longfonds. Op het terrein zijn bordjes 

opgehangen om dit kenbaar te maken. Herman Meijvogel legt uit dat dit (nog) niet 

betekend dat roken verboden is, maar verzoekt alle leden wel erop toe te zien dat dit 

zo min mogelijk gebeurd. Men mag elkaar erop aanspreken, echter wel op een 

vriendelijke toon. Daarnaast heeft SJC tijdens de laatste ALV eerder in november van 

dit jaar van de Sportraad Noordwijk een presentatie gegeven over de 

voorbereidingen en huidige status van introductie van dit initiatief bij v.v. SJC ter 

lering ende vermaeck voor de overige Noordwijkse sportclubs. 

 

4. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 JUNI 2017 

Helaas heeft de secretaris vergeten hard-copy exemplaren te laten maken van de stukken 

voor deze vergadering. Daarnaast blijken ze ook niet meer op de website te staan 

(opmerking van Fred Bergman) Door ze vergroot te tonen op de beamer kan de vergadering 

hier toch kennis van nemen. 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 juni 2017 worden pagina voor pagina 

doorgelopen. Kees Wassenaar heeft een vraag m.b.t. het onderzoek van Wichard Verlaan. 

Hij wil weten wat dat onderzoek inhoudt. Herman licht toe dat Wichard heeft aangeboden 

een onderzoek te doen naar betalingen trainers / teambegeleiders bij voetbalclubs in 

Nederland om daarmee kennis op te doen en als basis voor de vergoedingenstructuur 

binnen SJC. Tevens vraagt Kees Wassenaar of er opvolging is voor de beoogde functie van 

Ruud de Groot. Tomas van Rijn licht toe dat hieraan nog gewerkt wordt. 

Hierna worden de notulen goedgekeurd. 

 

5. JAARVERSLAG SECRETARIS 2016/2017  

Het jaarverslag wordt pagina voor pagina doorgelopen. Hans Bierman geeft als opmerking 

dat Joop van Abswoude niet alleen erelid is geworden door zijn 10-jarig sponsorschap. De 

secretaris geeft toe dat Joop meer betekend heeft voor de club dan alleen dat en dat deze 

zaken natuurlijk ook meegeteld hebben in de besluitvorming. 

Geen verdere vragen en/of opmerkingen, dus wordt het verslag goedgekeurd.  

 

 



6. FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 2016/2017 

De penningmeester Marco Verhoeven geeft aan dat in vervolg de financiële cijfers van de 

club niet meer op de website geplaatst zullen worden. Iedereen die ze wil ontvangen kan ze 

per mail opvragen bij de penningmeester (penningmeester@vvsjc.nl) 

Daarna geeft hij toelichting op de getoonde balans waarbij opvalt dat er een uitstekend 

positief saldo is behaald afgelopen jaar. De verlaagde inkomsten van de contributies (door 

vertrek seniorenleden) en de sponsoring worden ruimschoots goedgemaakt door een stijging 

van inkomsten door o.a. de hoge opbrengst van de afgelopen Konijnenveiling, extra entree 

gelden, extra reclamebord opbrengst, hogere opbrengsten verhuur accommodatie en 

verhoging kantineopbrengst. 

Jan Koster vraagt wie de kosten van de aanpassingen voor een kind veilige omgeving van 

de bestuurskamer heeft betaald. Dit i.v.m. verhuur van de bestuurskamer aan de BSO. 

Marco Verhoeven en Michel Zwagerman geven aan dat die kosten betaald zijn door de BSO 

zelf en dat SJC hieraan niets heeft bijgedragen. 

Fred Bergman geeft aan dat de verhuurkosten voor sponsoren van de reclameborden bij 

SJC tot de laagste van de regio behoren en vraagt wanneer deze omhoog gaan. Marco 

Verhoeven en Hans Bierman antwoorden hierop dat we momenteel in een tussenperiode 

zitten i.v.m. de geplande nieuwbouw en daarmee het verleggen van het huidige veld 1. De 

verhuurkosten zullen aangepast worden zodra de situatie genormaliseerd is. 

Hans Bierman vraagt uitleg over de verhoging van de post “te betalen kosten”; Marco legt uit 

dat het hier gaat om een reserveringpost voor kosten in het nieuwe seizoen waaronder een 

tweetal forse facturen voor huur van de velden. Kees Wassenaar beaamt dit vanuit zijn 

functie voor de Stichting Sportcomplex Lageweg 

De cijfers worden hierna d.m.v. een applaus goedgekeurd door de vergadering. 

 

Hierna geeft de penningmeester toelichting op de begroting voor 2017/2018. Aan de 

inkomstenkant geeft hij aan de Konijnveiling iets behoudender in te schatten dan de 

daadwerkelijke record opbrengst van afgelopen jaar. Daarnaast is er een stijging van de 

contributie inkomsten door verhoging van de contributies, een stijging van de business 

sponsor inkomsten door een verhoging van de lidmaatschapsgelden en een daling van de 

inkomsten uit verhuur van e accommodatie. 

Aan de uitgavenkant is er een stijging van de kosten voor de selectie vanwege de deelname 

aan de Hoofdklasse, extra uitgaven t.b.v. faciliteiten voor de jeugd en de trainers / 

begeleiders en verhoging van de uitgaven voor kleding en materialen. 

Onder aan de streep blijft er nog steeds een positief saldo over, maar het bedrag is lager dan 

dit jaar het geval was.  

 

7. VERSLAG KASCOMMISSIE 

Jan Mesker doet namens de kascontrole commissie (Ben Zonneveld en Jan Mesker) het 

woord. De controle heeft plaatsgevonden op 22 november jl. Alle stukken incl. onderliggende 

financiële bewijsvoering zijn gecontroleerd en er is geen discrepantie aangetroffen in de 

cijfers. Ook konden alle, door de commissie, gestelde vragen door Marco voldoende worden 

beantwoordt. 

Applaus volgt en hiermee wordt decharge verleend aan de penningmeester.  
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8. VERKIEZING NIEUWE KASCOMMISSIE EN PLAATSVERVANGEND LID 

Herman dankt de huidige kascommissie voor hun werkzaamheden.  

Ben Zonneveld heeft er 2 termijnen opzitten en treedt derhalve af. De voorzitter dankt Ben  

hartelijk voor zijn inzet van de afgelopen 2 jaar in de kascommissie. 

Jos Peschier biedt aan om in de kascommissie zitting te nemen om samen met Jan Mesker 

komend jaar de controle te doen. Er is geen plaatsvervangend lid, maar als dat nodig mocht 

blijken zal er iemand zich vanzelf melden………. 

 

9. BESTUURSVERKIEZING/MUTATIES 

Tomas van Rijn is tijdens de ALV van juni jl. benoemd als interim bestuurslid Jeugdzaken. 

Hij heeft dit het afgelopen halfjaar zeer voortvarend gedaan en heeft al vele goede zaken 

neer gezet. Het bestuur is blij dat hij heeft aangegeven deze functie te willen blijven vervullen 

en tijdens de vergadering stelt het bestuur dan ook voor Tomas te herbenoemen voor de rest 

van de termijn. De vergadering geeft d.m.v. applaus goedkeuring. 

 

10. RONDVRAAG: 

 Vraag Fred Bergman: Elke vrijdag / zaterdagochtend moeten er doeltjes klaargezet 

worden voor de jeugdwedstrijden van zaterdag bij JO7. Dit is een hoop sjouwwerk en 

er zijn veelal weinig vrijwilligers om dit te doen. Fred stelt voor om wieltjes onder de 

doeltjes te plaatsen en vraagt zich af waarom er niet doeltjes met wieltjes zijn gekocht 

bij de aanschaf van de nieuwe materialen. Tomas van Rijn geeft aan dat het 

prijsverschil zodanig groot was dat besloten is dit niet te doen. Het gaat hierbij nu al 

om aanzienlijke bedragen. 

 Vraag Jan Koster: Wat is de status van de nieuwbouw. Herman Meijvogel geeft aan 

dat dit punt bewust niet op de agenda stond omdat er kortgeleden een 

voorlichtingsavond voor leden is geweest. Toch geeft hij enige toelichting bij de 

huidige stand van zaken. 

 Vraag Hans Bierman: Welk soort veld komt er terug boor veld 1. Herman Meijvogel 

geeft aan dat het huidige veld 1 verlegd wordt en vervangen door kunstgras. Het 

toekomstige veld 1 (nu veld 3) zal mogelijk een hybride veld worden, maar dat is nog 

niet besloten en wordt verder onderzocht. O.a. de mogelijke gebruiksintensiviteit en 

kosten spelen hierin een rol. 

 

11. SLUITING: 

De voorzitter sluit de vergadering rond de klok van 21.00 uur onder dankzegging van 

aanwezigheid en de penningmeester biedt alle aanwezigen een drankje aan. 


