
Notulen Algemene ledenvergadering 12 mei 2022 
Locatie: Kantine SV Beemster in Middenbeemster  
Tijd: 20:00 
 
Aanwezige bestuursleden 
Nancy Bakker (voorzitter) 
Willem van de Griendt (vice-voorzitter) 
Erwin Oud (penningmeester) 
Karin Bakker (secretaris) 
 
Notulist 
Laura de Weerdt  
 
Aantal aanwezige leden 
22 (totaal aantal leden: 490) 
 
Afmeldingen 
Marian Tiemessen 
Jordy Groot 
Kim Groot – van Dijk 
Tom Segers 
Marcel Bakker 
 
Volmachten 
Marian Tiemessen 
Jordy Groot 
Kim Groot – van Dijk 
Marcel Bakker 
 
Agenda 

1. Opening 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering 
4. Jaarverslag van het bestuur seizoen 2020-2021 
5. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar (seizoen 2020-2021) 
6. Verslag van de kascommissie 
7. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij 

behorende toelichting 
8. Verkiezing kascommissie 
9. Begroting lopende seizoen 
10. Goedkeuring nieuwe statuten SV Beemster 
11. Goedkeuring nieuw huishoudelijk reglement SV Beemster 
12. Rondvraag & sluiting 

 
  



Verslag 
1. Opening 

Openingswoord/ terugblik voorzitter Nancy Wakker 
Door de covid veel gebeurt, ook fysiek voor de club. 
Achterstallig onderhoud. 
Te kort aan vrijwilligers… 
Financieel een zwaar jaar geweest. 
Complimenten aan de vrijwilligers 

 
Afgelopen zomer is een nieuw veld door de gemeente aangelegd. Hier zijn nog een 
aantal problemen in te vinden, mogelijk als gevolg van fouten bij de aanleg. 
Aankomende zomer krijgt het veld z’n jaarlijkse groot onderhoudsbeurt. Dan zullen de 
problemen ook worden verholpen 
 
Naam van de tribune op het B-Veld zal worden onthuld met een feestelijke opening. De 
datum hiervoor moet nog worden gepland. Bij voorkeur i.c.m. een wedstrijd. 

 
2. Ingekomen stukken & mededelingen 

§ Sponsorcontract met hoofdsponsor Brasa is met 5 jaar verlengd  
§ Milieu Service Nederland is voor 5 jaar de nieuwe hoofdsponsor jeugd  
§ Brief binnengekomen vanuit Spurd m.b.t. jaarlijks onderhoud grasvelden.  
§ Erik Heerschop heeft schriftelijk de vraag gesteld of het bestuur nogmaals de 

Gemeente Purmerend kan attenderen op het bedrijf van een familielid, wat 
gespecialiseerd is in het aanleggen van O2 grasvelden en mogelijk kan helpen bij de 
problemen. Nancy Bakker geeft aan dat dit al eens gebeurd is, maar dat ze het 
nogmaals zal doen.  

§ Piet Hopman heeft een brief geschreven en deze afgegeven aan Karen Bakker 
(secretaris). Karen geeft aan deze brief niet te willen voorlezen gezien de strekking 
van de brief en vraagt Piet dit zelf te doen. Piet wil de brief zelf ook niet voorlezen 

§ Brief van Herman Weegenhuizen m.b.t. het ophalen van het oud papier, hierin staat 
geschreven dat het niet is gecommuniceerd dat de ophaaldatum i.v.m. de januari 
storm is veranderd. Het bestuur geeft aan dat dit wel is gemeld op zowel op de site 
als de social media-accounts van de vereniging). Piet Hopman stelt een vraag over de 
communicatie m.b.t. het afzeggen van de wagens. Antwoord Willem —>Groot heeft 
zelf de vrachtwagen afgemeld op vrijdag 
Herman Weegenhuizen maakt zich in zijn brief ook zorgen om de bezetting van de 
kantine op de zondagen (er is o.a. te weinig kennis/ervaring aanwezig m.b.t. het bier 
tappen) 

§ De aanvragen voor blauwe containers voor oud-papier stromen binnen. Zo’n 4 a 5 
aanvragen per week.  

§ Ciska Cardias start vrijwilligers commissie. Vanaf de jeugd beginnen om van iedereen 
in kaart te brengen welk vrijwilligerstaak men heeft opgegeven bij aanmelding. 
Iedereen is verplicht om zijn taken 2 keer per jaar te doen.  

	
3. Vastestellen notulen vorige ALV  

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd 
	
	



4. Jaarverslag bestuur 20/21 
Het kwalitatieve jaarverslag over het seizoen 2020 - 2021 worden goedgekeurd 
 

5. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar (seizoen 2020-2021) 
Erwin Oud geeft een toelichting op het jaarverslag. De club is nog steeds in 
onderhandeling met de gemeente over huurverlaging ivm de Coronapandemie.  
Kantine kosten zijn gelijk gebleven; de inkomsten waren laag a.g.v. corona. Veel is 
gedoneerd aan de voedselbank. 
Behouden beleid m.b.t. uitgaven, maar ook de opbrengsten van de Vriendenloterij, 
Grote Clubactie, Deen Sponsoractie en TOGS-coronasteun hebben de financiële 
huishouding club kunnen redden. 
 
Ondanks alles toch een relatief goed jaar gehad. 

	
6. Verslag van de kascommissie 

De kascommissie bestaat uit Peter Heerschop en Peter Beets. Zij hebben geen 
onregelmatigheden gevonden bij de kascontrole.  
 

7. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij 
behorende toelichting 
Het financiële jaarverslag en de balans worden goedgekeurd. 
 

8. Verkiezing kascommissie 
Peter Heerschop en Peter Beets geven aan graag nog een volgend termijn door te gaan 
kascommissie, met Tom Segers als reserve kascommissielid.  
 

9. Begroting lopende seizoen 
Het lopende seizoen (2021-2022) is bijna ten einde. I.v.m. de onzekerheden a.g.v. de 
Coronapandemie is er ook geen begroting opgesteld, maar is bij alle uitgaven die 
gedaan moesten worden of ze noodzakelijk waren of ook uitgesteld konden worden. 
 
Als afsluiting van dit agendapunt geeft Erwin Oud aan dat hij per 30 juni zijn functie als 
penningmeester neerlegt. De zoektocht naar een vervanger is reeds gestart. Tevens 
wordt aan de aanwezige leden gevraagd om hierin mee te denken. 
	

10. Goedkeuring nieuwe statuten SV Beemster 
Het aantal aanwezige leden is onvoldoende om de nieuwe statuten in stemming te 
brengen. Hiervoor had 2/3 van de leden aanwezig moeten zijn. Na afloop van deze 
vergadering, zal er een tweede vergadering worden geopend, waarin de nieuwe 
statuten wel in stemming kunnen worden gebracht. 
 

11. Goedkeuring nieuw huishoudelijk reglement SV Beemster 
Dit nieuwe huishoudelijk reglement vervangt de oude uit 2005 en is beter afgestemd op 
de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Op de website is, naast het nieuwe 
huishoudelijk reglement, ook een toelichting met de belangrijkste punten geplaatst.  
 
Herman Kluft stelt artikel 16 ter discussie dan met name het punt dat veranderingen aan 
de accommodatie en het complex alleen mogen plaatsvinden na schriftelijke goedkeurig 



van het bestuur. Willem van de Griendt ligt toe dat dit artikel er bewust aan is 
toegevoegd om ongevraagde initiatieven van leden, met mogelijk financiële risico’s 
tegen te houden. Als voorbeelden neemt hij het ongevraagd schilderen van een, door 
sponsor geschonken, lounge set en het ongevraagd ophogen van de terrastegels. Dit 
laatste was niet afgemaakt en heeft wekenlang tot een gevaarlijke situatie geleid. Het 
bestuur kan en wil deze risico’s niet lopen. Wel wordt aan het artikel toegevoegd dat 
een ingediend verzoek, binnen een week schriftelijk moet worden beantwoord door het 
bestuur. 
Frits Mulder merkt op dat er in het nieuwe reglement niets staat vermeld over de 
verplichte vrijwilligerstaken, zoals kantinediensten, die leden moeten doen. Het bestuur 
stelt voor dit er alsnog in op te nemen.  
Met bovengenoemde toevoegingen wordt het huishoudelijk reglement ter stemming 
gebracht en met 22 voorstemmers (incl. de volmachten) goedgekeurd. 
 

12. Rondvraag & sluiting 
Vraag m.b.t. status nieuwe kleding -> dit is rond en zal aan het einde van het seizoen 
worden uitgegeven aan de leden. Communicatie hierover volgt. 
 
Joop Köhne vraagt zich af wat nu zijn rol/functie binnen de vereniging is en vindt dat de 
communicatie vanuit het bestuur beter moet. Het bestuur zegt toe binnen een week 
een aparte vergadering met betrokkenen te organiseren. 
 
Pascal Fokkema beklaagt zich over het gebrek aan discipline bij de trainers, spelers en 
andere betrokkenen. Het ballenhok is bijna wekelijks een zootje, fietsen staan overal, 
regelmatig blijft er licht branden, er wordt niet altijd goed afgesloten, etc.   
Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat iedereen binnen de club hier een 
verantwoordelijkheid in heeft en dat we vooral mensen op hun gedrag moeten 
aanspreken. Mensen die alleen maar klagen, moeten we vooral uitnodigen om de 
handschoen op te pakken en te helpen e.e.a. te verbeteren. Ook moeten er frequenter 
bijeenkomsten met de trainers worden gehouden, waar de misstanden ook kunnen 
worden besproken. 

	
Met betrekking scheidsrechters heeft de club een uitdaging. Hiervoor zal een actie voor 
worden opgestart. 
 
Met betrekking tot al het werk dat is verricht om de tribune op het B-veld op te 
knappen, vindt Piet Hopman dat het vele werk voor niets is geweest en dat er geen 
waardering is vanuit het bestuur. Ook is hij boos, omdat de voorgesteld naamgeving van 
de tribune nog niet is doorgevoerd. Piet Hopman levert tenslotte het speldje in dat hij 
heeft gekregen voor z’n erelidmaatschap en verlaat boos de vergadering. 
 
Cees Pauw vraagt wat de status is m.b.t. de Beemster Cup tijdens de kermis. Hij heeft 
een voorstel voor de opzet. Nancy gaat dit meenemen naar de organisatie. 
 
Met betrekking tot de kantine wordt opgemerkt dat er op zondag niet altijd een tapper 
is. Dat is zonde, want daardoor gaan speler en aanhang vroegtijdig weg en lopen we 
kantineomzet mis. De kantinecommissie gaat dit oppakken. 
 



Herman Kluft merkt op dat Piet Hopman o.a. boos is weggelopen, omdat was toegezegd 
dat de tribune de naam ‘Henk Clausen tribune‘ zou krijgen, maar dat dit nog niet is 
geregeld. Het bestuur geeft aan dat ze al eerder besloten heeft de tribune te 
vernoemen naar Henk Clausen en de naam van de tribune groots en feestelijk bekend te 
maken bij de officiële opening van het nieuwe veld (hopelijk) aan het begin van het 
nieuwe seizoen. 
 

Afsluiting 
Om 21.37 uur bedankt Nancy Bakker de leden voor hun aanwezigheid en sluit ze de 
vergadering af.  
 
 


