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 Verslag Algemene Leden Vergadering 23 november 2020  
 
 

1. Opening 
De voorzitter verwelkomt de aanwezige en opent de vergadering. De vergadering is vanwege het 
corona virus in digitale vorm via Teams gedaan. 

Aanwezige leden: 21 
Afmeldingen met kennisgeving: Werner Hansems, Martijn Evers, Amani Allahham en Ton van Lierop. 
 

2. Ingekomen/uitgaande stukken  
Rookvrij sportpark ingebracht door Sandra van Roij. Door bestuur is besloten dat op zaterdagen tot 17 
uur er alleen nog gerookt mag worden op een nog speciaal in te richten plaats nabij de opslagruimte 
(bij nieuwe kleedkamers). Er zal daar nog iets gerealiseerd gaan worden en de maatregel gaat 1-1-
2021 in werking. 
 

3. Notulen vorige vergadering (Voor notulen A.L.V. 28–10–2019 zie Marvilde internet site) 
Geen opmerkingen op verslag. 
 

4. Jaarverslag 2019/2020 S.V. Marvilde 
De secretaris leest het jaarverslag voor van seizoen 2019/2020, verslag staat op Marvilde site. De 
rode draad is het Corona virus met de daarbij behorende Lock down. Algehele conclusie is dat er waar 
het binnen de mogelijkheden van de vereniging lag toch teruggekeken kan worden op een goed 
seizoen. 
 

5. Rekening en verantwoording 2019/2020 
De penningmeester neemt de vergadering mee in de jaarcijfers middels een PowerPoint presentatie. 
Het seizoen 2019/2020 leverde een verlies op. Dit deels door wegvallen van kantine inkomsten door 
de Lock down maar vooral omdat alle kosten van de renovatie van de bestaande kleedkamers in de 
cijfers is opgenomen. Ondanks het verlies in de boeken heeft Marvilde een positief banksaldo wat 
zeker in deze tijd en met de genoemde uitgave voor de renovatie prima te noemen is. 
 

6. Begroting 2020/2021 
De opgestelde begroting voor seizoen 2020/2021 laat een klein positief resultaat zien. Wel dient 
opgemerkt te worden dat de begroting erg onzeker is door de Corona crises.  
 

7. Contributie en consumptieprijzen 
De contributie en consumptieprijzen zullen in komend seizoen niet gewijzigd worden. 
 

8. Verslag kascommissie 
Jos van de Voort doet verslag van de kascontrole welke op 24 oktober heeft plaatsgevonden. De 
kascommissie bestond uit Jos van de Voort, Jac Verhoef en Arjan de Waal. Conclusie van 
kascommissie: financieel was er in seizoen 2019/2020 weliswaar een verlies maar dit is toe te 
rekenen aan de renovatie en de Corona crises. De gepresenteerde cijfers geven de commissie 
voldoende vertrouwen dat er weer snel zwarte cijfers geschreven gaan worden. De commissie vraagt 
daarom de vergadering om decharge en vergadering stemt hiermee in. 
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9. Verkiezing kascommissie 

Kascommissie blijft aan en zal weer bestaan uit: Jos van de Voort, Arjan de Waal en Jac Verhoef. 
 

10. Renovatie bestaande kleedkamers 
De renovatie is in augustus 2020 gereed gekomen en is binnen de opgestelde begroting gerealiseerd. 
De kleedkamers zijn weer representatief voor onze vereniging. 
 

11. Bestuursverkiezing 
Rene van Genesen wordt door de vergadering benoemd als voorzitter van de sponsorcommissie. 
Erwin van de Meerakker treedt af als voorzitter van de Technische commissie en de Technische 
commissie zal vanaf seizoen 2020-2021 onder de jeugdcommissie gaan vallen. 
 
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:  Rene van Genesen 

 
12. Rondvraag 

Erwin van Kasteren vraagt of er bij werkzaamheden in de toekomst ook gedacht gaat worden aan de 
huidige sponsoren, nu worden deze wel eens overgeslagen. 

 
13. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor de virtuele aanwezigheid en inbreng en sluit om 21:00 de 
vergadering.  

 
Peter Janssens 
Secretaris SV Marvilde  


