
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notulen ledenvergadering 31 januari 2020  
 
 
 
Welkom + opening vergadering ( aan- afmeldingen) 
Met kennisgeving afwezig: Fokko van der Veen, Andries van der Veen, Henk Schievink, Anne 
Boekema, Piet van Til, Emile Hilgenga, Johan van der Ploeg, Rob Groefsema, Johan Mulder, 
John van der Ploeg. 
 
Aanwezig: Andre Boezerooy, Gert Groefsema, Arend van der Meulen, Geert Vogelzang, 
Tieme Kiesbrink, Martin de Vries, Ronald Bouwmeester, Gert Heuker, Roelof de Wal, Ralf 
Buiter, Gerard van der Ploeg, Johan Rudolphus, Koert Biermann. 
 

1. Opening om 20.00 uur.  De voorzitter, opent de vergadering. Welkom aan alle 
aanwezigen.  

2. Agenda wordt vastgesteld er zijn geen aanvullende agenda onderwerpen. 

• (3)Ontstaan 100 % Sv Marum ( oprichting en voortgang) 

• (4)Besluitvorming ( huishoudelijk reglement, activiteiten) 

• (5)Mogelijkheid om te pitchen voor besteding contributie gelden 

• (6)Bepalen besteding contributiegelden seizoen 2019-2020 

• (7)Rondvraag 

• (8)Afsluiting 
3. De voorzitter vertelt over het ontstaan van 100 % Sv Marum en deelt met alle 

aanwezigen de voortgang. ( ontstaan en voortgang zijn ook op de website te lezen en 
alle leden zijn geïnformeerd middels een nieuwsbrief)  T.a.v. de voortgang is er 
positief nieuws dat er inmiddels 52 leden zich hebben aangemeld en er daarnaast 
een tiental toezeggingen zijn om lid te worden.  

4. T.a.v. de besluitvorming heeft de voorzitter samen met de leden het huishoudelijk 
reglement doorgenomen. N.a.v. een aantal vragen van de leden zal er nog een enkele 
aanpassing gemaakt worden op het huishoudelijk reglement. Verder is er gesproken 
om elk jaar activiteiten de organiseren voor de leden waarbij een eigen bijdrage zal 
worden gevraagd. T.a.v. de activiteiten de vraag aan alle leden mee te denken en 
ideeën aan te dragen via de mail aan het bestuur. Omdat het huidige voetbal seizoen 
in het teken staan van het 75 jarig bestaan van Sv Marum en er diverse activiteiten  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gepland staan afgesproken dit volgend jaar opnieuw te agenderen. ( wellicht aangevuld 
met leuke plannen voor activiteiten door de leden)  
5. De voorzitter legt uit op welke wijze er “gepitcht” kan worden door de leden voor 

besteding contributie gelden. De voorzitter verduidelijkt ook de samenwerking met 
het hoofdbestuur en vraagt nadat er een aantal verduidelijkingsvragen gesteld zijn 
wie er wil pitchen? 
Vanuit de aanwezige leden worden er een aantal verduidelijkingen vragen gesteld: 
Ralf Buiter: vraagt of de pitch alleen geldt voor het huidige seizoen? In principe wel. 
De besteding van de contributie willen we jaarlijks als gift aan de vereniging 
overhandigen in een concreet en zichtbaar doel. Wel kan het zo zijn dat bij 
uitzondering er mogelijkheden moeten zijn om bij “grote “investeringen delen van de 
contributie te sparen om die het volgende jaar te besteden. Ook bestaat de 
mogelijkheid bij “grote “investeringen om de aankoop in delen aan te kopen. 
Ronald Bouwmeester: vraagt of het bestuur van 100 % Sv Marum in overleg gaat met 
het bestuur van Sv Marum als er aanvullende gelden nodig zijn. Het kan voorkomen 
dat er in overleg met het hoofdbestuur om aanvullende gelden gevraagd wordt. 
Aanvullend: De voorzitter van 100 % Sv Marum sluit frequent aan bij het 
hoofdbestuur van Sv Marum om afstemming met elkaar te zoeken. 
Gert Groefsema: vraagt wat als er geld over is, wordt dit gespaard of kunnen we 
meerdere doelen bepalen van de contributie gelden? Sparen in principe niet omdat 
we jaarlijks contributie innen en graag zichtbaar willen zijn in de jaarlijkse gift van 
100 % Sv Marum. Meerdere doelen zijn uiteraard mogelijk. 
Arend van der Meulen: vraagt of er bij de jaarlijkse activiteiten financiering vanuit de 
leden nodig is. Ja, we proberen jaarlijks een leuke activiteit te organiseren samen 
met de leden waarbij een eigen bijdrage nodig is. De contributiegelden willen we 
maximaal besteden voor de gift (en) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Pitches:  
 
Tieme Kiesbrink: Wenselijk een beter aangezicht kantine buitenkant d.m.v. 
gevelbekleding. Optie: is het aanbrengen van een coating met wellicht aangevuld 
met het Sv Marum logo.  
Tieme Kiesbrink: Aanvullend op bovenstaande is het wenselijk om het terras bij ons 
clubgebouw te Upgraden. ( kosten benadering 5000 euro) 
 
Ronald Bouwmeester: Wenselijk een nieuwe geluidsinstallatie voor Sv Marum. ( 
boxen, microfoon) (kosten benadering 3800 euro) 
 
Gerard van der Ploeg: Wenselijk een budget van maximaal 1500 euro om voor de 
jeugd wat extra activiteiten te kunnen aanbieden of te investeren in wat extra 
materiaal wat niet tot de standaard materialen behoort. ( bv het organiseren van 
clinics voor de jeugd, bv het aanschaffen van een schot meter, voetbaldoek met 
gaten, digitale pionnen voor dynamische voetbalpartijtjes)  
 
Ralf Buiter: Wenselijk de voetbal TV app. Dit betreft een analyse middel ( video 
opnames van wedstrijden en trainingen gekoppeld aan een app) voor trainers en 
spelers. Tevens een beveiligingssysteem om de activiteiten op en rond te velden te 
monitoren. (kosten benadering: aanschaf 4000 euro, jaarlijkse contributie 1800 euro) 
 
Koert Biermann: Wenselijk een tribune bij het kunstgrasveld. ( wellicht in delen) 
Aanvullend: het idee van een tribune onthouden we voor een volgende besteding dit 
omdat er nog veel onduidelijkheid is t.a.v. de inrichting van de voetbalvelden i.v.m. 
aanbouw van het IKC op één van de velden van Sv Marum.  
 

6. Na de pitches vraagt de voorzitter om maximaal 2x je stem uit te brengen om te 
stemmen voor bovenstaande wensen/ ideeën.  
Resultaten: 
- Gevelbekleding kantine/ aankleding terras:  9 voorkeursstemmen gevelbekleding 

(terras 1 voorkeursstem)  
- Nieuwe geluidsinstallatie: 8 voorkeursstemmen. 
- Budget extra activiteiten jeugd: 2 voorkeursstemmen  
- Voetbal TV app: 2 voorkeursstemmen  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Afspraken t.a.v. de besteding: 
Het bestuur van 100 % Sv Marum komt spoedig bij elkaar om bovenstaande te 
bespreken. T.a.v. het budget is er gekozen voor aankleding gevelbekleding en 
geluidsinstallatie. 
 
Het bestuur zal de regie pakken in het vervolg. Offertes zullen worden 
aangevraagd en uiteraard volgt er een terugkoppeling aan de leden en het 
hoofdbestuur. 
 

7. Rondvraag/ w.v.t.t.k:  
Ralf Buiter: feedback om een volgende keer een langere pauzes in te gelasten zodat 
de pitches met elkaar besproken kan worden voor de stemming door de leden.  
Verder geeft Ralf aan dat een informatieve app wellicht een sneller communicatie 
middel is dan de mail dit aangezien er veel mail/ informatie/ nieuwsbrieven niet door 
iedereen ontvangen is. 
Gert Groefsema: geeft aan het prettig te vinden om vaker dan 1x per jaar bij elkaar te 
komen om naast de jaarlijkse ledenvergadering frequenter elkaar te kunnen updaten 
of activiteiten te organiseren. 
Arend van der Meulen: benoemt dat het wel wenselijk is dat er voldoende 
afstemming is met de sponsoren van Sv Marum. ( t.a.v. bijvoorbeeld besteding van 
de gelden) 
Koert Biermann: de voorzitter licht nog even toe dat het de absolute bedoeling is om 
98% van de contributie te besteden voor de jaarlijkse gift (en). Hij meldt dat er in het 
oprichtingsjaar een kleine 300 euro aan opstartkosten zijn besteed. ( het 
deelnemersbord, naamplaatjes, flyers, posters) 

8. Afsluiting: de voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 
 


