
NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING  D.D. 28 NOVEMBER 2019. 

 

1. Opening. 

 

Frank opent de vergadering, heet iedereen hartelijk welkom en constateert een zeer goede 

opkomst van de leden. 

 

Allereerst wordt de aanwezigen gevraagd 1 minuut stilte in acht nemen vanwege het overlijden 

van Gijs van der Heijden en Gerrit Verheij tijdens het afgelopen verenigingsjaar. 

 

Hierna geeft Frank terugblik op de belangrijkste gebeurtenissen uit ons 58e verenigingsjaar en 

er volgt een overzicht van de sportieve resultaten van de diverse elftallen en de belangrijkste 

activiteiten van de diverse commissies. 

 

In het hoofdbestuur werd afscheid genomen van Danny Kruyer als bestuurslid technische zaken. 

Stephan Stijsiger werd bereid gevonden zijn bestuurstaken over te nemen. 

 

Lieke de With heeft HSSC verlaten om bij jong PSV haar geluk te beproeven. 

 

Er wordt opnieuw een oproep gedaan om het tekort aan clubscheidsrechters en kantinepersoneel  

op te lossen. Dit tekort baart grote zorgen. 

Zonder voldoende clubscheidsrechters is er voor veel teams geen voetbal mogelijk en zonder 

voldoende kantinepersoneel kan de openstelling van de kantine niet worden gegarandeerd. 

A de Jong heeft een plan ontwikkelt om het tekort aan clubscheidsrechters aan te pakken. 

Iedereen wordt gevraagd hier zoveel mogelijk aan mee te werken. 

 

We lopen tegen een capaciteitsprobleem op, het aantal velden en kleedkamers is vaak niet meer 

voldoende. 

Sportpark Het Plein wordt genoemd als mogelijke optie voor woningbouw in de toekomst. 

 

Er wordt momenteel een jubileumcommissie gevormd voor het 60 jarig jubileum in 2021. 

 

Er zijn positieve berichten ontvangen van de ING over het nog 3 jaar doorgaan als hoofdsponsor, 

waarbij de vergoedingen iets naar beneden worden bijgesteld. 

 

2. Notulen van de jaarvergadering d.d.  29 november 2018. 

 

Er zijn geen vragen of opmerkingen en de notulen worden, onder dankzegging aan de secretaris, 

goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

 

Ingekomen stukken:   

- geen 

 

Mededelingen: Er is een bericht van afmelding voor de vergadering binnengekomen van: 

Henk Boogaard, Margreet Kleijn, Teun Ouwerkerk en de damesteams. 

Er zijn geen verdere mededelingen. 

 

4. Jaarverslag secretaris. 

Geen vragen of opmerkingen en de samensteller wordt bedankt. 
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5. Jaarverslag jeugdsecretaris. 

Ook hier zijn geen vragen of opmerkingen en de samensteller hiervan wordt bedankt. 

 

6. Verkiezing leden hoofdbestuur. 

                                                         

Aftredend en herkiesbaar:                  Frank Lakerveld 

                                                           Nick Verkerk 

                                                           Marco Kooijman 

Er zijn geen tegenkandidaten ingediend en bovengenoemden zijn derhalve opnieuw gekozen. 

Zij worden bedankt voor hun werkzaamheden en hun toezegging voor een nieuwe 

bestuursperiode. 

 

7. Verkiezing leden jeugdbestuur. 

 

Aftredend en herkiesbaar:                    Richard Lakerveld 

                                                             René de With 

 

Aftredend op eigen verzoek:                Arie Stijsiger 

Deze vacature wordt niet nader ingevuld. 

                                

Er zijn geen tegenkandidaten ingediend en bovengenoemden zijn derhalve opnieuw gekozen. 

Na een bestuursperiode van 40 jaar in het jeugdbestuur heeft Arie Stijsiger aangegeven te willen 

stoppen als bestuurslid. 

Frank bedankt Arie voor zijn geweldige inzet en betrokkenheid gedurende deze zeer lange 

periode en er wordt hem een attentie aangeboden. 

Arie heeft aangegeven nog enkele taken op zaterdagmorgen te blijven doen, zodat hij toch nauw 

bij de verenging betrokken blijft.  

8. Financieel verslag verenigingsjaar 2018/2019. 

 

Het financieel verslag heeft vanaf 20.00 uur voor een ieder in de bestuurskamer ter inzage 

gelegen.  

Een aantal leden heeft hier gebruik van gemaakt en hun vragen zijn naar tevredenheid 

beantwoord. 

De penningmeester wordt bedankt voor zijn werkzaamheden en keurige manier waarop hij het 

verslag heeft samengesteld. 

 

9. Vaststelling contributie. 

 

Het bestuur stelt voor per 1 januari 2020  een kleine contributie verhoging door te voeren. 

Senioren, spelende leden 0,50 euro per maand en niet spelende leden, junioren en pupillen 0,25 

euro per maand. 

Niemand heeft bezwaar en er wordt derhalve zo besloten. 

 

10. Verslag kascontrolecommissie. 

 

De commissie bestaat uit:  Kees Kooyman Czn. Marc van Dalen.en Christiaan den Braber. 

De voorzitter doet op verzoek van de commissie verslag van hun bevindingen. 
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De commissie heeft de boeken gecontroleerd, er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd en  

men stelt voor de penningmeester décharge te verlenen. 

De commissie geeft de penningmeester complimenten voor de keurige wijze waarop het 

financiële jaarverslag is samengesteld. 

Het verslag van de commissie zal op de eerstvolgende bestuursvergadering worden besproken en 

hierna volgt, indien noodzakelijk, schriftelijk terugkoppeling naar de commissie. 

De commissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden. 

 

11. Benoeming kascontrolecommissie 2019/2020. 

 

Marc van Dalen is aftredend uit de commissie. 

Kees en Christiaan zijn bereid om nog een jaar door te gaan. Allen worden bedankt voor hun 

werkzaamheden. 

Er wordt nog een kandidaat gezocht om de commissie te completeren. 

Kees en Christiaan worden bedankt voor hun toezegging voor volgend jaar. 

 

      12.   Rondvraag 

 

Eip Aantjes vraagt of er in de zeer natte strook gras langs de bungalows bij het A veld drainage 

kan worden aangelegd. 

Aart Stijsiger geeft aan dat er al geruime tijd plannen zijn dit aan te pakken, maar dat dit door de 

fysieke gesteldheid van enkele leden van de veldploeg nog niet gerealiseerd is. 

 

Aart den Braven meldt dat de kwaliteit van de beelden van Voetbal TV niet geweldig is. 

Met name het volgen van de bal is niet voldoende. 

Frank zal dit met de klantenservice van Voetbal TV opnemen. 

 

      13   Pauze 

       

      14.  Beantwoording rondvraag. 

 

Zie agendapunt 12. 

 

      15   Sluiting. 

 

Frank dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en wenst allen een wel thuis. 

 

Lammert Kooijman, secretaris 


