
Notulen Algemene Ledenvergadering SC. MUIDEN

Datum: 18 december 2019

Aanwezig:

Bestuur: F. Blonk, R.van Kooij en W.de Leeuw-Smit

Leden: J. Meijer, H.van Kooij, H. van Wees, J. v.d. Kloet, A. Gieling, B. Metze, V. Zwart, B. 
Oevermans, R. v.d. Anker, M. Jelier, E. de Leeuw, P. v.d. Weijer, M. Benink, J. Franken, J. de Jong, F. 
v.d. Waard, C. van Dijk, I. Nauta,J. Meijer, R. Snel, A. Streefkerk, T. v.d. Heijden, S. Groen

Aanwezig niet-leden: M. Gieling

Afmelding:

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ALV 13 december 2018
4. Jaarverslag secretaris:
5. Overzicht sportcomplex Bredius en toekomstvisie
6. Jaarverslag penningmeester2018-2019

Financieel verslag diverse commissies
7. Verslag kascommissies
8. Vaststellen definitieve begroting 2019-2020
9. Vaststelling contributie 2020-2021
10. Vaststelling kantineprijzen
11. Benoeming kascommissies
12. Bestuursverkiezing
13. Door de commissies ingebrachte stukken
14. Rondvraag
15. Sluiting

1. Opening: Richard opent de vergadering en heet iedereen welkom. Als extra punt wordt er een 
moment van stilte ingelast om stil te staan bij de 5  leden en vrijwilligers die het afgelopen jaar 
zijn overleden.

2. Mededelingen en ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken. Wel wordt er informatie 
gegeven over het afgelopen jaar en een prognose gegeven aangaande de situatie betreffende 
de hockeyvereniging. Het contract met de KNVB betreffende traingen bij de SC. Muiden wordt 
verlengd. In afgelopen seizoen is het trimvoetbal voor dames 30+ opgericht. Ook het zgn. 
wandelvoetbal voorziet in een behoefte voor de oudere leden om nog een balletje te trappen.De
samenwerking met gemeente Gooise Meren is goed. Binnenkort volgt weer overleg.Er volgt een
presentatie van het toekomstige bestuur voor de afd. hocey dit nu uit 5 leden bestaat. Het 
jeugdteam Jo-onder 15 is kampioen geworden. De afgetreden secretaris Ada Gieling is tot lid 



van verdienste benoemd.  Afgelopen seizoen is er een lunch gegeven aan de zgn. 
maandagochtendploeg. Tevens hebben we een paas-klaverjastoernooi en kerst-
klaverjastoernooi gehouden in de kantine. Marc Jelier en Peter Mol zitten nu in een commissie 
die zich zal bezighouden met het vieren van het 100-jarig bestaan van onze vereniging. Op 22 
augustus 2020 zal dit groots worden gevierd samen met de opening van het hockeyveld. Er 
worden nog vrijwilligers hiervoor gevraagd en zoeken we nu naar (oude) foto,s en anekdotes. 
Aan Guus Kroon zal worden gevraagd voor verdere info en foto’s. 

3. Notulen ALV 13 december 2018. Een vraag van H.van Wees betreffende de toezegging van de 
KNSF. Antwoord: dit zal over 2 seizoenen betaald worden, er komt een bord en er is overleg 
aangaande sponsoring van kleding uit dit bedrag. Vervolgens worden de notulen goedgekeurd.

4. Jaarverslag secretaris: er is geen jaarverslag; vandaar de informatie die hier gegeven is bij de 
mededelingen.

5. Overzicht Bredius en toekomst: Er komen 2 hockey-zgn. watervelden. Deze worden door 
oppervlaktewater besproeid. Verder komt er een half veld, te gebruiken als trainingsveld en voor
de junioren.van zowel de afd. voetbal en hockey.Dhr. van Wees vraagt of er een waterput wordt
gegraven i.v.m. de bruine kleur van het slootwater; Ed geeft aan dat dit laatste jaar het water 
helder maar er wordt aandacht aan geschonken.
Tussen de velden en achter de doelen komen ballenvangers. De timing is dat in 2020 het eerste
hockey-veld gebruikt gaat worden en een jaar later het tweede veld, het trainingsveld en de 
parkeerplaats. Ook zal in die tijd de sporthal klaar moeten zijn i.v.m. de school die op het KNSF 
terrein wordt gebouwd. De sporthal zal voor veel sporten kunnen worden gebruikt m.u.v. tennis.
De gemeente vraagt of de omnivereniging de exploitatie van de sporthal op zich wil  nemen. 
F.van Waard vraagt of de huidige kantine blijft: nee deze wordt verwijderd. Ada Gieling vraagt of
er meerder kantines komen; nee er komt 1 kantine voor zowel het voetbal als de hockey 
afdeling. In verband met eisen van de KNHB zullen de statuten moeten worden gewijzigd. Er 
wordt hiervoor een extra vergadering gehouden op en bij onvoldoende leden zou dan een 
tweede extra vergadering moeten worden gehouden. Er is een misverstand over de commissies
en besturen.  Het zijn afdelingen van de Sc. Muiden. Een vraag of vanuit de afd.hockey iemand 
in het hoofdbestuur komt. Die mogelijkheid is er uiteraard.

6. Jaarverslag penningmeester 2018-2019.  Dit wordt gepresenteerd door Frank met een 
toelichting. H. van Wees vraagt wie verantwoordelijk is voor incasso bij achterstand of niet-
betalen. Er wordt gesteld dat club-collect zelf een incassoprocedure kan starten. De kosten 
hiervoor zijn hoog. Verder geeft Frank een toelichting op de post : uitgaven feestcommissie. Dit 
willen we uitgebreid vieren, en koppelen aan de opening van het hockeyveld. We verwachten 
een aanmerkelijke sponsoring en subsidie hiervoor. Marc Jelier vraagt of de huur van de 
hockeyvelden gelijk is aan de huur van de voetbalvelden. Antw: die is gelijk. De gemeente 
streeft naar harmonisatie van de huurbedragen van de verenigingen in gemeente Gooise 
Meren. Er wordt door de gemeente geen onderhoud gepleegd aan de kunstgrasvelden, wel 
ontvangen we materialen zoals korrels voor het instrooien en tevens ontvangen we een 
vergoeding voor het zelf-onderhoud van het grasveld. Het onderhoud van de paden staat niet in
het contract; echter heeft de gemeente dit jaar wel onderhoud gepleegd.Het verloop van de 
leden, vooral bij de senioren wordt nu ruim opgevangen door groei bij de jeugdteams, het 
wandelvoetbal en damestrimvoetbal. Vervolgens is de afdeling voetbal aan beurt; hierover zijn 
geen vragen. In totaliteit is de liquiditeit van de omnivereniging gegroeid.

7. Verslag kascommissie: Jasper Meijer stelt dat van de omni het financieel verslag uitgebreid is 
bekeken en men kreeg een goede toelichting bij vragen hierover. Een advies wordt gegeven om
een zgn. stroppenpot aan te maken voor eventuele tegenvallers in de komende jaren. Het 
advies om decharche te verlenen wordt opgevolgd door de vergadering.Tevens wordt het fin. 



Jaarverslag van de afdeling voetbal, gecontroleerd en goed bevonden door F.de Waard en J. 
Zeeman, gedecharcheerd.

8. Vaststelling definitieve begrotingen: deze worden goedgekeurd waarbij bij de afdeling voetbal 
nog een wijziging zal worden aangebracht door hogere toekenning vanuit de onmivereniging en 
inkomsten van de Grote Clubactie.

9. Vaststellen contributie; voorstel is dat in seizoen 2020-2021 de contributies met 2% verhoogd 
worden. Dit wordt door de ledenvergadering aangenomen.

10. De kantineprijzen blijven ongewijzigd met uitzondering van O2 en baco waarvan de marge nu 
vrij laag is.

11. Benoeming kascommissies: De kascommissie voor de omni zal bestaan uit Jasper Meijer en 
Ingrid Nauta. Voor de kascommissie voor afd. voetbal stellen zich Jasper Meijer en Franz van 
Waard beschikbaar.

12. Bestuursverkiezing: Richard heeft nog een jaar te gaan als voorzitter en Frank moet nu 
reglementair aftreden. Hij stelt dat hij graag wil terugtreden maar als zich niemend beschikbaar 
stelt gaat hij nog door. De vergadering gaat hier mee akkoord. Wel wordt met klem gesteld dat 
we nog steeds een secretaris zoeken en we dit zullen publiceren en mensen benaderen. Han v. 
Wees stelt dat wellicht Dick Smith iemand zou weten voor de functie van secretaris.

13. Door commissies ingezonden stukken: zijn niet ontvangen.
14. Rondvraag: Stephan Groen stelt voor om de e.v. ALV te doen houden op 4 januari 2020 direct 

voor de nieuwjaarsreceptie. Dit levert geen onnodige avondvergaderingen op. Dit wordt 
aangenomen en de tijd wordt dan zaterdag 4 januari: half vier. Han v. Wees stelt dat hij de 
notulen niet heeft ontvangen na aanvraag; dit is fout gegaan. Han v. Wees vraagt zich af 
waarom de reactie van het bestuur twee weken geleden over de clubheld geplaatst werd. Dit 
was omdat het bestuur en de sportcommissie niet op de hoogte waren van dit plaatsen op 
facebook waardoor er geen personen konden worden voorgedragen. Robin v.d.Anker stelt voor 
een zoektocht naar bestuurders te organiseren. Zo wordt bij het hockeybestuur een ledenactie 
opgezet om het lid worden te combineren met vrijwilligerswerk of bestuurderswerk of beheer 
van de facebookpagina. Aart Streefkerk stelt voor een wervingsactie op de zetten evt. met een 
nieuwe structuur samen met de afd. hockey, dit ook voor de sporthal. Rob Snel geeft als 
voorstel om bedrijven te benaderen als sponsor; dit hebben we al gedaan zoals met KNSF, 
Schipholfonds en Rabo clubsupport. We zullen de mogelijkheden zo veel mogelijk benutten. 
Aart Streefkerk vraagt of er al modellen zijn v.w.b. de toekomstige sporthal en modellen tot 
exploitatie hiervan. Het HB gaat zich oriënteren bij andere verenigingen en een voorstel naar de
leden brengen.
Ben Metze  vraagt waar gaat worden gekeken; vermoedelijk sporthal Wageningen.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 21,50 u en biedt de aanwezigen een drankje aan.


