
Verslag Algemene ledenvergadering Cv50 FajaLobi KDS   

 

   Club van 50 van Faja Lobi KDS    
 

 
Datum:  Maandag 4 september 2017, 20.00 - 22.00 uur 
Locatie:  Commissiekamer FajaLobi / KDS 
 
Aanwezig: Signe Sordam (voorzitter), Els Wegdam (plv. voorzitter), Johan Makhanlal 

(penningmeester), Lucien Farzan (secretaris), Sylvia Draad en Raymond Abdoelkariem 
(leden kascommissie), Rudi Sheombar (bestuursadviseur), Tom Bainathsah, Waldemar 
Bonse, Lesly Bruinhard, Vivian Chocolaad, Ronald Denz, Roy Kamperveen, Dieli Lamers, 
Steven Pakosi, Cyril Scheuerman, James Sheombar en Mickey Zaalman 

 
Afwezig: Jan Weerdenburg (ondersteuner), Desirée Krak (bestuursadviseur), Carmelita Mijnals, Lydia 

Mijnals, Harold Sheombar en  A. Heiligers 
 

1. Opening en mededelingen 
Signe heet allen hartelijk welkom bij deze eerste ledenvergadering na de oprichting. De Statuten zijn 
nu notarieel vastgelegd en de Club van 50 is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Nog niet alle 
contributiebetalingen zijn binnen. Er zijn herinneringsberichten verstuurd. Signe heeft vertrouwen dat 
het goed gaat komen met de contributiebetalingen. Op de vraag of er sprake is van een 
betalingsverplichting antwoordt de voorzitter dat wanneer een lid de contributie niet betaalt, het lid 
uitgeschreven kan worden conform de regeling daarvoor in de Statuten. Het bord met namen bij 
FajaLobi / KDS is 3 weken geleden vernieuwd. Daar staan alle leden op die tot die datum hun 
contributie hadden voldaan. 

 
2. Financiële situatie van de Club 

Signe licht toe dat de Club binnen een half jaar na afloop van het boekjaar verplicht is een financieel 
overzicht en een jaarverslag aan te bieden. Volgend jaar zal de ledenvergadering om die reden uiterlijk 
in juni gaan plaatsvinden. Het eerste boekjaar is nu nog niet afgelopen, maar het bestuur vond het 
belangrijk om nu al inzicht te geven in de financiële situatie. Sylvia Draad deelt daarop een financieel 
overzicht uit en licht dit toe. In dit overzicht moet het bedrag voor nog te ontvangen contributie naar 
beneden bijgesteld worden tot € 750. Er staan nog PM-posten op waarvan de kosten op dit moment 
nog niet bekend zijn. Wanneer alle contributie ontvangen is er een bedrag van € 3907,96 over, waar de 
PM-posten nog uitbetaald gaan worden. 

 
3. Voorstellen ter ondersteuning van FajaLobi / KDS 

Ondanks het korte bestaan van de Club liggen er toch al heel wat voorstellen. 
a. Meebetalen aan de vervanging van de massagetafel 
b. Meebetalen aan de contributie van de Sportzender 
c. Vervanging van de FajaLobi / KDS-vlag 
d. Schenking van een scorebord 

 
a. Meebetalen aan vervanging van de massagetafel 

Signe licht toe dat er dringend een andere tafel nodig was. Omdat er op Marktplaats een goede 
gebruikte tafel stond was er spoed bij de aanschaf. De Club van 50 is gevraagd mee te betalen en heeft 
er in toegestemd om elk redelijk bedrag boven € 300 te vergoeden. Dat was in dit geval € 100. De 
instemming van de leden wordt gevraagd met deze uitgave. Daarbij merkt Signe op dat het in de 
toekomst vaker kan voorkomen dat er spoedeisende vragen zijn en vraagt de ledenvergadering om in 
te stemmen met een mandaat voor het bestuur om in spoedeisende gevallen over bedragen lager dan 
€ 250 te mogen besluiten. 
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Daarop volgt een discussie over de aard van de vergoedingen van de Club aan FajaLobi / KDS waarin 
zich de volgende vragen voordoen: 

 Gaat het om zaken die tot de normale exploitatie van FajaLobi / KDS behoren of gaat het om zaken 
met een bijzonder karakter die zonder de donatie van de Club niet aangeschaft worden? Als 
voorbeeld: gaat het om een gewone massagetafel of een mobiele tafel voor uitwedstrijden.  

 Gaat het om eenmalige (bv. een TV-toestel) of meerjarige vergoedingen (abonnement   
sportzender)? 

 Gaat het om gehele vergoedingen of ook om delen van een aan te schaffen zaak?  

 Gaat het om fysieke schenkingen of ook niet-zichtbare of schenkingen van tijdelijke aard? Bij  
fysieke schenkingen kan altijd een bordje op het geschenk gedaan worden dat de zaak geschonken 
is door de Cv50.  

 Als een gift onderhoud nodig heeft, is het onderhoud dan ook voor rekening van de Club of behoort  
dat tot de exploitatie van FajaLobi / KDS? Hierbij moet bij de gift overwogen worden wat de aard 
van het onderhoud is en wanneer dit een fors bedrag is of de gift wel wenselijk is. 

Signe licht toe dat de voorstellen die er nu liggen allemaal aangedragen zijn door leden en niet door 
het bestuur van FajaLobi / KDS. Er wordt nog geen besluit over bovenstaande vragen genomen, maar 
er zal verder over nagedacht worden. Het bedrag van de vraag om het mandaat wordt door het 
bestuur bijgesteld naar € 200, waar als voorbeeld wordt genoemd dat de spelerslunch vergoed zou 
kunnen worden als er gewonnen is in een uitwedstrijd. 10 leden van de aanwezige 11 stemmen voor, 
waarmee het voorstel aangenomen is. 

b. Meebetalen aan contributie sportzender 
FajaLobi / KDS kon de sportzender niet meer betalen omdat in het nieuwe clubgebouw meer ruimte is 
waardoor het onder het commerciële tarief valt. Nu zijn er leden die extra contributie betalen om 50% 
van de kosten op te brengen. Daarbij wordt opgemerkt dat tegenover de sportzender ook extra omzet 
voor FajaLobi / KDS staat. Het bestuur is er geen voorstander van om structurele kosten voor rekening 
van de Club te nemen. We kunnen het wel elk jaar in overweging nemen en een voorstel doen. Het 
gaat deze keer om 420 euro voor het komende jaar. Er wordt vervolgens gestemd waarbij 8 leden van 
de 11 voor donatie van € 420 voor het komende jaar stemmen. 

 
c. Vervanging vlag van FajaLobi / KDS 

De vlag is kapot en moet vervangen worden. Aangegeven wordt dat het wel belangrijk is dat er 
zichtbaar gemaakt wordt dat de vlag door de Club van 50 geschonken is, bv. door een foto op het 
scherm met tekst dat de vlag een geschenk is van de Club van 50. Allen stemmen voor, waarmee het 
voorstel unaniem aangenomen is. 
 

d. Scorebord 
Lucien heeft informatie in de vorm van papieren sheets meegenomen over scoreborden. Het gaat om 
digitale borden die op afstand te bedienen zijn. De vraag is of we er reclame omheen willen of alleen 
uitslagen. De prijzen variëren van € 2.500 - € 3.000 voor een simpel bord met nog € 200 - € 300 voor 
het plaatsen, tot een groter bord van € 5.000. Zijn er kosten voor onderhoud aan verbonden? Geen 
vaste kosten, wel reparatie als het stuk is. Het is een uitgaaf die niet in één jaar gedaan kan worden, 
maar er kan wel gespaard worden voor aanschaf op een later moment. 

Als er reclame omheen staat, genereert dit wel extra inkomsten, die bv. gespaard kunnen worden voor 
grote reparaties. Er is wel al gesproken tussen hr. Denz en de penningmeester van FajaLobi / KDS over 
sponsoring, maar dit heeft nog geen aanknopingspunten opgeleverd. De vraag is wie de werving voor 
de sponsoring zou moeten doen. En hoe binnenkomende sponsorgelden verdeeld moeten worden 
tussen FajaLobi / KDS en Club van 50. Besloten wordt dat de vragen rond de sponsoring en verdeling 
van de reclame-inkomsten nader uitgewerkt moeten worden. Na stemming wordt unaniem gekozen 
voor sparen voor een scorebord. 
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4. Werven van nog meer leden 
Het informatie-/aanmeldformulier moet completer. Betaalgegevens ontbreken er nu. Er moet ook naar 
de tekst gekeken worden en het KvK nr. moet vermeld. Ook wordt voorgesteld dat men zich voor een 
jaar kan aanmelden, omdat het dan beter te overzien is voor nieuwe leden. Verder is het belangrijk de 
teamleiders in te schakelen voor werving onder spelers. Mogelijk kan er een student communicatie 
aangetrokken worden om mee te denken. Signe deelt mee dat ze jaarlijks een ceremonieel vernieuwen 
van het namenbord wil organiseren. Gekozen wordt om dat op de dag van het Sparendamtoernooi te 
gaan doen (1e zaterdag in juni). 
 

5. Rondvraag 
Gevraagd wordt of er een buffer in de kas gehouden kan worden voor binnenkomende vragen. De 
kascommissie gaat nadenken over een percentage. 
 

6. Sluiting 
Signe sluit de vergadering met dank aan iedereen voor zijn bijdrage. Alle aanwezigen krijgen ter waarde 
van € 5 per persoon 2 consumptiebonnen en lekkere warme hapjes, die klaar staan in de kantine voor 
bij het napraten. 
 

 
 


