
Notulen  Algemene Leden Vergadering S.C. MUIDEN

Datum:13 december 2018

Aanwezig: 
Bestuur: F. Blonk, A. Gieling-van den Berg, R. van Kooij en W. de Leeuw-Smit
Leden: W. v.d. Bos, D. Gieling, H. Thesingh, R. van den Anker, C. van Lom, S. Bos, 
S. Groen, V. Zwart,  F. van Waard, T. van der Heijden , H. v. Kooij, A. de Jong, B. 
Metze,  H. van Wees,  E. de Leeuw, J. v.d. Kloet, I. Nauta
Aanwezig niet leden: M. Gieling
Afmelding: J. van Lom, C. van Dijk, B. de Leeuw, S. de Leeuw, P. Nell, P. Heijnis, A.
Streefkerk, S. v.d. Kloet,  B. Oevermans.

Agenda:
1. Opening en goedkeuring agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV 18 december 2017
4. Jaarverslag secretaris
5. Overzicht Bredius oud en toekomst
6. Jaarverslag penningmeester 2017-2018

- financieel verslag diverse commissies
7. Verslag kascommissie
8. Vaststelling definitieve begroting 2018-2019
9. Vaststelling contributie 2018-2019
10. Vaststelling kantineprijzen
11. Benoeming kascommissie
12. Bestuursverkiezing
13. Door de commissies ingebrachte stukken
14. Rondvraag
15. Sluiting

1. Opening  
Richard opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De agendapunten: Punt 5 wordt toegevoegd. De agenda wordt goedgekeurd.

2. Mededeling en ingekomen stukken  
Afmeldingen van: J. van Lom, C. van Dijk, B. de Leeuw, S. de Leeuw, P. Nell, P. 
Heijnis, A. Streefkerk, S. v.d. Kloet en  B. Oevermans
Bericht van de kascommissie met het verzoek aan de vergadering om de 
penningmeester en het bestuur decharge te verlenen betreffende het boekjaar 
2017-2018.

3. Notulen ALV 18 december 2017  
H. van Wees vraagt hoe het staat met de oude schuld aan de Gemeente, is hier 
een deadline voor?
Frank: De financiële stukken worden jaarlijks aan de Gemeente overhandigd, 
zodat zij inzage hebben in onze financiële situatie. Er is geen eindtijd 
afgesproken waarop de schuld voldaan moet zijn.
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Vraag over de organisatiestructuur van de vereniging reageerde de 
penningmeester dat deze recent op de website is geplaats. Alle toekomstige 
sporten kunnen worden toegevoegd bij deze structuur. Mochten leden hier 
vragen over hebben dan kunnen zij deze hem sturen.
De toezegging van de KNSF wordt dit seizoen geregeld, er is een voorstel over 
tassen voor de jeugd, bord en reclame uitingen naar hen verstuurd. Wij zullen 
informatie over de vereniging bij hun verzorgen.
De notulen worden goedgekeurd.

4. Jaarverslag secretaris  
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en de secretaris wordt hiervoor bedankt.

5. Overzicht Bredius  
Richard heeft een overzicht gemaakt van oude en nieuwe zaken.
Er is een gesprek geweest met de voorzitter van MHC Muiderberg hij stelde voor
om op termijn als de 2 hockeyvelden gerealiseerd zijn om bij ons een 
dependance te openen. Wij als bestuur hebben hier negatief op gereageerd.
Het is de bedoeling dat op termijn er 2 hockeyvelden en nog 1 half kunstgras 
voetbalveld bijkomen. Er komt een sporthal, waaronder kleedkamers en een 
ruimte wordt gerealiseerd om zaken voor de vereniging op te slaan.
F. van Waard vraagt zich af hoe het straks de samenwerking moet gaan 
betreffende kleedaccommodatie en kantine. Ook vraagt hij of het mogelijk is het 
speelveld in het bos te claimen voor als er weer handbal zou komen.
Er is toegezegd dat wij een aparte kantine houden. Waarop H. van Wees vraagt 
of dit zwart op wit staat omdat in het verleden wel meer is toegezegd. Richard 
antwoordde dat wij tegenwoordig een goed overleg hebben met de Gemeente 
en dat deze afspraak staat als een huis!
Het speelveld is niet geclaimd, omdat dit momenteel niet aan de orde is.
De bedoeling is dat de school in 2020 en de sporthal in 2021 gerealiseerd zijn. 
De aanbesteding voor de nieuwe velden zal in de zomer 2019 gebeuren, gereed
2021. Het is de bedoeling dat de huizenbouw start in 2023.

6. Jaarverslag penningmeester  
Frank geeft enige uitleg over de diverse kosten, o.a. huurvelden was een 
vergoeding over half 2016 en heel 2017. Ons boekjaar loopt tot 1 juli maar 
Gemeente hanteert 31 december. Contributie loopt goed via Club Collect. 
Achterstand inning is minimaal.
H. van Wees: Rekening gas/elektra er hoog, gaat dit nog hoger worden?
Ja, het is een tochtig gebouw en per 1-1-2019 gaan de accijnzen ook omhoog. 
E. de Leeuw heeft hierover met Freek Mulder gesproken om plexiglas voor de 
ramen bij het terras te plaatsen. Ed gaat een offerte aan Freek Mulder vragen. 
Aan de trainers zal ook worden gevraagd om de lampen niet onnodig te laten 
branden, tussen trainingen door uitzetten.
Hein van Kooij besprak de financiële cijfers van de afdeling voetbal. 
Trainerskosten is een grote post en zorgen voor een negatieve begroting. De 
afdeling teert jaarlijks in omdat de inkomsten lager zijn.
S. Groen vraagt zich af waarom er zo’n grote post aan jeugdtrainers is terwijl we 
maar een kleine groep jeugd hebben. Kan dit niet worden aangepast?
Er komt een verzoek aan  de sportcommissie om een avond te  belegen voor 
alle leden om hier een duidelijke afspraak over te maken.
Actiepunt voor ledenadministratie in samenwerking met penningmeester voetbal 
om de lijst van leiders die aangemeld zijn bij KNVB op te schonen.
Tafeltennis heeft een klein positief resultaat.

De gemeente heeft alleen inzage van het vermogen van de OMNI.
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7. Verslag Kascommissie  
De kascommissie (S. v.d. Kloet en I. Nauta) heeft de boeken bekeken en 
goedgekeurd en adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen over
de gevoerde administratie en jaarrekening.
De vergadering gaat akkoord.
De boeken van de Sportcommissie zijn door de kascommissie (F. v. Waard, J. 
Zeeman) bestudeerd. Zij hebben een opmerking: een bijdrage vanuit de kantine 
inkomsten zou de afdeling goed doen. Zij keuren de boeken goed en adviseert 
de vergadering het bestuur decharge te verlenen over de gevoerde administratie
en jaarrekening.
De vergaderingen gaat met beide voorstellen akkoord.

8. Vaststelling contributie seizoen 2018-2019  
Het bestuur stelt voor een verhoging van gemiddeld 1.7%. Frank heeft een 
nieuwe leeftijdsindeling gemaakt zodat deze gelijk loopt met de KNVB 
leeftijdscategorieën bij de jeugd.
H. Thesingh vraag of het mogelijk is om via Club Collect te informeren hoe de 
contributieprijzen in de omgeving liggen. Dit is niet bekend.
H. van Wees vraagt of het weer mogelijk is een overzicht te maken, zodat je kan 
zien wat de bijdrage is voor het hoofdbestuur en wat voor de afdeling waarin je 
speelt. Hij zou ook graag willen weten wat de afdracht is aan de KNVB per 
leeftijdsgroep.
Penningmeester voetbal kon melden dat de afdracht per senior lid ca. € 45 
bedraagt.
De vergadering gaat met de vaststelling van de contributie akkoord.

9. Vaststelling kantineprijzen per 1-1-2019  
Heineken verhoogt per 1-1-2019 zijn prijen met ca 3%.
Het voorstel is nu om alle prijzen onder de € 2,00 te verhogen met 0,05 en alle 
boven de € 2.00 met 0,10 cent. 
Wil de Leeuw, die het financiële deel van de kantine regelt, komt met de 
opmerking dat het heel moeilijk is om aan 5 cent stukken te komen.
Hierop wordt aan de vergadering gevraagd om akkoord te gaan dat alle 
drankprijzen met 10 cent worden verhoogd per 1-1-2019.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

10. Vaststelling definitieve begroting 2018-2019   
Als opmerking op het negatieve saldo afd. voetbal vraagt I. Nauta hoe het zit met
de Grote Clubactie. Zij heeft hem dit jaar gemist.
Frank (penningmeester) antwoord dat hij het dit jaar wel heeft ingekocht, maar 
door gebrek aan vrijwilligers niet langs de huizen is gegaan. P. Nell heeft op 
zaterdagochtend nog wel wat verkocht.
I. Nauta geeft als optie om volgend jaar via de leiders app loten aan te bieden. 
Zij biedt aan om mee te werken.

De definitieve begroting wordt goedgekeurd.

11. Benoeming kascommissie  
Sake v.d. Kloet en Ingrid Nauta stellen zich weer beschikbaar. J. Zeeman (?. Er 
is geen reserve voor hem vastgesteld) en F. v. Waard stellen zich weer 
beschikbaar voor de Sportcommissie.
De kascommissieleden worden bedankt voor hun werkzaamheden.
De vergadering gaat met de herbenoeming akkoord.

12. Bestuursverkiezing  
Dit jaar is volgens schema de secretaris aftredend.  Ada heeft aangegeven zich 
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niet meer herkiesbaar te stellen. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten 
gemeld.
Her is al een klein bestuur en met alleen een voorzitter en penningmeester, die 
beiden een drukke baan hebben, is het niet mogelijk om alle taken uit te voeren.
Het zou mooi zijn als er 2 personen bijkomen.
Suggestie aan allen: kijk actief rond en benader personen direct.
De voorzitter bedankt Ada voor haar werkzaamheden en overhandigd haar een 
boeket. Als toevoeging sprak Wil de Leeuw haar dank uit voor het vele werk dat 
zij heeft gedaan en dat zij haar gaat missen in het bestuur.

13. Door de commissies ingebrachte stukken  .
Er zijn geen stukken ingebracht.

14. Rondvraag  .
Er zijn geen vragen. 

Richard bedankt alle vrijwilligers voor hun werkzaamheden voor onze verenging 
en verder iedereen voor zijn aanwezigheid op deze avond en sluit hiermee de 
vergadering.

15. Sluiting  
De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering en biedt iedereen nog een 
drankje aan van de vereniging.

Ada Gieling-van den Berg
Secretaris
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