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Notulen - Algemene Ledenvergadering (ALV) SC Klarenbeek 

Tijdstip: Donderdag 4 november 2021 

Locatie: MFC Klarenbeek 

1. Opening 

Met kennisgeving afwezig: Arjan Wikkerink, Mark Bouwens, Janine Nieuwenhuis en Roy 

Zweverink 

2. De notulen van de ALV van 1 april 2021  worden unaniem goedgekeurd. 

 

3. Resultaten afgelopen seizoen. 

De penningmeester presenteert de exploitatie van seizoen 2020/2021. Er wordt ingegaan op alle 

mogelijk tegemoetkomingen die aangevraagd en uitgekeerd zijn om toch door het coronajaar 

heen te komen. Hierbij is rekening gehouden dat er eventueel wat terugbetaald moet worden. Er 

is op diverse posten geprobeerd om te bezuinigen: schoonmaak is stopgezet, kwijtschelding huur 

MFC, vrijwilligersvergoedingen stopgezet et cetera. 

Uiteindelijk is er een goed resultaat behaald. Ook de afdelingen hebben een goed resultaat 

behaald.  

 

4. Verslag van de kascommissie. 

De kascommissie bestaande uit  Leny van Heeren en Joek van Herwijnen heeft haar goedkeuring 

verleend. 

 

5. Benoeming van de kascommissie. 

Leny van Heeren verlaat de  kascommissie en Martin Buiting heeft zich beschikbaar gesteld om 

zijn plaats in te nemen.  

 

6. Vaststellen van de begroting. 

De begroting voor het seizoen 2020/2021 wordt gepresenteerd. Hoewel er negatief begroot is op 

sommige onderdelen, geeft de vergadering haar goedkeuring. 

 

7. Rectificatie contributieafdracht 

Het voorstel op de ALV van 1 april 2021 was: Met ingang van het seizoen 2020 – 2021 vragen wij 

van de afdelingen een vaste bijdrage van € 1,50 + 5% van de contributie per actief lid van 18 jaar 

en ouder voor een looptijd van 5 seizoenen. Met als doel om als Vereniging een buffer maar ook 

een boekhoudkundige voorziening op te kunnen bouwen voor onverwachte uitgaven & 

onderhoud in de toekomst.  

Dit dient echter voor 3 seizoenen te zijn in plaats van 5 seizoenen. De vergadering geeft haar 

akkoord hiervoor. 
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8. Decharge bestuur. 

De vergadering verleent decharge aan het bestuur. 

 

9. Presentatie van resultaten Stichting MFC 

Reinier Plante presenteert de exploitatie van het afgelopen seizoen als ook de begroting voor het 

lopend boekjaar. Een mooie prestatie van het bestuur om een positief resultaat te hebben 

behaald. Ook wordt aangegeven dat we elkaar moeten helpen wanneer nodig. De Stichting heeft 

dit gedaan door een deel van de accommodatiekosten kwijt te schelden. 

 

10. Huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement wordt toegelicht, er is één wijziging doorgevoerd. Jaarlijks tijdens de 

ALV dient het reglement  goedgekeurd te worden. De vergadering geeft haar goedkeuring. 

 

11. Bestuursverkiezingen 

Gert van Bokhorst is aftredend en niet herkiesbaar. Wijnand Brouwer is verkiesbaar voor de 

functie van voorzitter. Er zijn geen tegenkandidaten voorgedragen. De vergadering bekrachtigt 

de benoeming van Wijnand en bedankt Gert voor zijn inzet. 

 

12. Opbrengst oud ijzeractie 

De opbrengst van de oud ijzeractie is het fantastische bedrag van €29.233,47. Met een deel van 

dit bedrag is er nieuw buitenmeubilair aangeschaft. Met het restant zal er een nieuwe 

geluidsinstallatie aangelegd worden. 

De voorzitter sloot de vergadering en iedereen werd uitgenodigd in De Brug. 


