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Verslag Algemene Leden Vergadering 28 oktober 2019  
 
 

1. Opening 
Voorzitter verwelkomt de aanwezige en opent de vergadering. 
Aanwezige leden: 32 
Afmeldingen met kennisgeving: Stef Noordermeer, Edwin Slagboom, Arthur   
Smulders, Ad Keeris, Jasper Jacobs, Lennart Korewijk, Cor Oosterom en Sandra van  
Rooij. 
 

2. Ingekomen/uitgaande stukken  
Er zijn geen ingekomen stukken en er worden op voorhand geen punten door de  
aanwezige ingebracht 
 

3. Notulen vorige vergadering (Voor notulen A.L.V. 22–10–2018 zie Marvilde internet 
site) 
Geen opmerkingen op verslag. Er zijn geen openstaande punten. 
 

4. Jaarverslag 2018/2019 S.V. Marvilde 
De secretaris leest het jaarverslag voor van seizoen 2018/2019, verslag staat op 
Marvilde site. Algehele conclusie is dat er een mooi jaar gedraaid is met vele 
positieve punten. 
 

5. Rekening en verantwoording 2018/2019 
De penningmeester neemt de vergadering mee in de jaarcijfers middels een 
PowerPoint presentatie. Het seizoen 2018/2019 leverde een winst op. Een heel mooi 
resultaat zeker met in ogenschouw nemende dat er een nieuwe kleedaccommodatie 
is gerealiseerd. Het banksaldo is ruim positief en er is een reservering kunnen 
maken voor groot onderhoud. 
 

6. Begroting 2019/2020 
De opgestelde begroting voor seizoen 2019/2020 laat een klein positief resultaat 
zien. Wel zijn er toenemende kosten (door nieuwbouw en privatisering bestaande 
kleedkamers) welke gedekt worden  in de begroting door hogere inkomsten uit de 
kantine. 
 

7. Contributie en consumptieprijzen 
De contributie is al enkele jaren niet verhoogd en door toenemende lasten wordt 
voorgesteld op deze te verhogen. Er is een inventarisatie gemaakt van contributies 
van omliggende verenigingen en besloten om de contributies aan te passen naar: 
seniorenleden 180 euro, dames 80 euro, juniorenleden 125 euro, mini’s 50 euro en 
steunende leden 40 euro (dit per seizoen op basis van automatische incasso). Met 
deze verhoging zijn we nog ruim het voordeligst met de contributies. 
De consumptieprijzen zullen komend seizoen niet worden aangepast. 
 

8. Verslag kascommissie 
Jac Verhoef doet verslag van de kascontrole welke 26-10-2019 heeft 
plaatsgevonden. De kascommissie bestond uit Jac Verhoef, Jasper Jakobs en Arjan 
de Waal. Conclusie van kascommissie: financieel was seizoen 2018/2019 wederom 
een geweldig jaar mede door kantine en vele vrijwilligers en sponsoren voor de bouw 



 
van de kleedaccommodatie. Kanttekening wordt geplaatst bij toenemende kosten 
i.v.m. uitbreiding en privatisering van kleedkamers, maar commissie heeft voldoende 
vertrouwen dat dit opgevangen kan worden. De commissie vraagt de vergadering 
om decharge en vergadering stemt hiermee in. 

 
9. Verkiezing kascommissie 

Jasper Jacobs treed af en als vervanger wordt gekozen Jos van de Voort. 
 

10. Renovatie bestaande kleedkamers 
De nieuwbouw is gereed en eind 2019 gaat er een plan gemaakt worden voor de 
renovatie van de bestaande kleedkamers. Er zijn 2 optie: bestaande kleedkamers 
renoveren of renoveren en uitbreiding. Op basis van een nog te maken begroting zal 
er een besluit genomen worden door het bestuur. 
 

11. Bestuursverkiezing 
Aftredend zijn Martijn Everts en Werner Hansems. Beide worden bedankt voor hun 
jarenlange inzet. 
Erwin Zimmerman wordt gekozen als voorzitter, Hanneke van Gils als voorzitster van 
de evenementencommissie en Bas van de Wiel als jeugdvoorzitter. 
 
Het bestuur zal er als volgt uit te zien: 

Voorzitter:   Erwin Zimmerman  
Secretaris:   Peter Janssens    
Penningmeester:  Peter Verstappen                                   
Materiaalcommissie:  Ton van Lierop     
Kantinecommissie:  Mart Saris 
Jeugdcommissie:  Bas van de Wiel 
Evenementencommisse: Hanneke van Gils         
Sponsorcommissie:  voorzitter vacant 
Technisch commissie:  Erwin van de Meerakker (afgevaardigde vanuit 

commissie) 
 

12. Rondvraag 
Ad Roos vraagt naar de rol die van hem verwacht wordt → hier zal een afspraak voor 
gemaakt worden om deze met (afgevaardigde) van bestuur gezamenlijk naar te 
kijken. 
Ad Pijnenbrug geeft aan dat vangnetten erg slecht zijn → Ton geeft aan dat er zijn en 
op klusdag vervangen zullen worden 
Rene van Genesen vraagt naar bevoegdheden van leiding van Marvilde 1 en 2 en 
wat de rol van de Technische Commissie hierin is. Erwin van de Meerakker geeft aan 
dat er gesprekken gepland zijn en dat alle zaken met de TC besproken dienen te 
worden. 
Kees Jansen spreekt zich uit over de netheid van het sportpark → Dit is ook een 
doorn in het oog van het bestuur en voor het zwerfvuil zijn er al een aantal extra 
kliko’s besteld en voor de materialen welke blijven slingeren zal nogmaals een oproep 
gedaan worden aan de trainers. Als hier geen gehoor aan gegeven wordt zullen er 
‘sancties’ (geen gebruik meer van mogen maken) volgen. 
Erwin van Kasteren geeft aan dat prijzen voor kleding en tassen erg hoog is volgens 
de huidige procedure en dat kan potentiele sponsoren afschrikken. Erwin Zimmerman 
geeft toelichting op huidige beleid en Werner zal nog met Erwin van Kasteren in 
gesprek gaan.  
 
 
 

 



 
13. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit om 21:15 
de vergadering.  

 
Peter Janssens 
Secretaris SV Marvilde  


