
 
 

 
Notulen  Algemene Leden Vergadering S.C. MUIDEN 

 
 
Datum:18 januari 2017 
 
Aanwezig:  
Bestuur: F. Blonk, A. Gieling-van den Berg, E. Karel, R. van Kooij en W. de Leeuw-
Smit 
Adviseur: M. Ramon Jansen,  
Leden: M. Gieling, F. van Waard, S. v.d. Kloet, Ch. Van Lom sr, B. Oevermans, J. 
Zeeman, H. v. Kooij, S. Groen , A. de Jong, J. van Lom, R. v.d. Anker, J. Veerman, 
H. van Dijk,  T. van der Heijden, B. v.d. Heijden-Cusell,  C. v.d. Bosch, J. v.d. Kloet, 
P. Mol, H. Thesingh, M. Zitman, A.+L. Bruggink,  
 
Afmelding: W. v.d. Bos, B. Metze, D. Gieling, H. van Wees, E. de Leeuw en A. 
Streefkerk. 
 
Agenda: 
1. Opening en goedkeuring agenda 
2. Presentatie toelichting afgelopen jaar 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Notulen ALV 30 november 2015 
5. Jaarverslag secretaris 
6. Jaarverslag penningmeester 2015-2016 
7. Verslag kascommissie 
8. Vaststelling contributie 2017-2018 
9. Vaststelling definitieve begroting 2016-2017 
10. Benoeming kascommissie 
11. Bestuursverkiezing 
12. Presentatie toekomstverwachting 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 
 
1. Opening 

Eric opent de vergadering en heet iedereen welkom in onze nieuwe 
accommodatie. Het is nog niet klaar maar er wordt hard aan gewerkt. 
De agenda wordt goedgekeurd. 
 

2. Presentatie nieuwe locatie Bredius 
Eric laat via een powerpoint presentatie zien hoe de Bredius eruit komt te zien 
medio mei/juni 2017. Ook de toegangsweg gaat veranderen, Maxisweg wordt 
verlegd, vanuit Muiden omrijden via afslag Maxis richting A1.  
De doelen voor 2017 zijn: opening accommodatie, aanleg kunstgrasveld, besluit 
inrichting Bredius (Gemeente), denk hierbij aan zaal, school, hockey en verder 
gebruik. 
 

3. Mededeling en ingekomen stukken 
Afmelding van W. v.d. Bos, B. Metze, D. Gieling, H. v. Wees, E. de Leeuw en A. 



 
Streefkerk. 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
Eric meldt dat er een fout op de agenda stond. De vergaderstukken werden niet 
naar alle leden verstuurd, maar konden worden opgevraagd bij de secretaris en 
de penningmeester. 
 
De organisatiestructuur van de S.C. Muiden willen wij weer terugbrengen in de 
originele structuur conform de statuten van 1983. Zij zijn wel in een modern jasje 
gestoken. Als de organisatie structuur klaar is, komt zij op de website te staan en 
zijn opvraagbaar. 
B. Oevermans heeft een opmerking over de start van een commissie: 250 leden. 
Hij vindt dit een groot doel.  
De aantallen vermeld in de concept versie zijn reeds aangepast na de 
opmerkingen van de Sportcommissie. 
We gaan ook terug naar de originele clubkleuren: wit shirt met blauwe 
middenbaan.  
 
Het bestuur gaat zich ook oriënteren over de mogelijkheden (afkopen, betalen 
e.a.) voor de barbezetting. Het blijft een moeilijk punt. 
 

4. Notulen ALV 30 november 2015 
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

5. Jaarverslag secretaris 
Er zijn geen vragen over het jaarverslag. 
 

6. Jaarverslag penningmeester 
Richard laat via een uitgebreide presentatie alle cijfers zien van het afgelopen 
seizoen. Ondanks een terugloop aan leden en geen inkomsten vanuit kantine 
hebben wij het seizoen 2015/2016 afgesloten met een positief resultaat van € 
6.204,35. De verbetering van het resultaat t.o.v. de begroting is voornamelijk het 
gevolg van lagere kosten en hogere opbrengsten. 
De lagere kosten betreffen vooral de vrijwilligerskosten, energie, juridische 
kosten, kledingkosten en inkoop drank. De hogere kosten komen voort uit 
huurbijdrage aan NVC. 
 

7. Verslag Kascommissie 
De kascommissie (S. v.d. Kloet, Ch. V. Lom sr.) heeft de boeken 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 en ook goed gekeurd en adviseert de vergadering het 
bestuur decharge te verlenen over de gevoerde administratie en jaarrekening. 
Er was een enkele opmerking : clubkrant en printerkosten moeten weer op het 
budget van het Hoofdbestuur terug gezet worden. 
De vergaderingen gaat met beide voorstellen akkoord. 
 

8. Vaststelling contributie seizoen 2017-2018 
Het bestuur stelt voor een verhoging van 10% in te voeren. Het afgelopen 
seizoen hebben wij geen verhoging doorgevoerd omdat wij niets te bieden 
hadden. Er is gekeken bij verenigingen in de omgeving wat zij aan contributie 
vragen. Muiden zit aan de onderkant, slecht een vereniging vraagt minder, de 
rest duidelijk meer.  
De vergadering vindt 10% toch een forse verhoging. 
Er volgde een discussie over hoe de contributie besteed moet worden. H. 
Thesingh vraagt hoe het zit met de vergoeding die de Gemeente heeft 
toegezegd nadat wij onze accommodatie ter waarde van 250.000€ hadden 



 
ingeleverd om zo nog een seizoen op de velden te mogen blijven spelen. Hij zal 
de brief met daarin de bevestiging opzoeken. 
Het bestuur stelt als tussenoplossing 5% voor. Na stemming wordt de 
contributieverhoging op 5% gezet voor seizoen 2017-2018. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

9. Vaststelling begroting 2016-2017. 
Er waren wat vragen en opmerkingen, maar daarna werd de begroting 
goedgekeurd. 
 

10. Benoeming kascommissie 
Sake v.d. Kloet en Chris van Lom hebben zich bereid verklaard om weer in de 
kascommissie plaats te nemen. J. Zeeman en F. v. Waard voor de 
Sportcommissie. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

11. Bestuursverkiezing 
Dit jaar is volgens schema de penningmeester aftredend. Er hebben zich geen 
nieuwe kandidaten gemeld en Richard heeft aangegeven herkiesbaar te zijn. 
De vergadering gaat akkoord. 
 
Eric Karel, die het afgelopen jaar als vice voorzitter werkzaam was, heeft 
aangegeven dat hij de rol van voorzitter op zich wil nemen. Nadat hij een korte 
toelichting heeft gegeven over zijn redenen ging na hoofdelijke stemming  de 
vergadering akkoord. 
 
Er kwam een vraag of een bestuurslid lid moet zijn van de vereniging: voor het 
Hoofdbestuur is het niet nodig om lid te zijn. In de Sportcommissie afd. voetbal 
ben je verplicht om lid te zijn van de vereniging en KNVB. 
 

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

13. Rondvraag 
Hein van Kooij vraagt wat wij met die vreselijke oude kast aan moeten die 
opeens in de accommodatie verscheen. 
Eric: het was de bedoeling om hem misschien in jeugdhoek als kast te 
gebruiken. Waarop Robin v.d. Anker voorstelde om van steigerhout een kast te 
maken. Hij wilde dit wel doen. De kast zal worden afgevoerd. 
 
Sake v.d.  Kloet wil hierbij het bestuur bedanken voor hun volledige inzet voor 
deze vereniging. Waarop Richard nog een toelichting gaf dat er heel veel werk is 
verzet en hij het daarom jammer vindt dat er personen zijn die lopen te zeuren 
dat het niet goed gaat. Hij raadt iedereen aan om het bestuur aan te spreken als 
zij het ergens niet mee eens zijn. Wij zijn allen aanspreekbaar. 
 
Hein v. Kooij vindt een extra bedankje op zijn plaats voor dit hardwerkende 
bestuur.  
 

14. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering en biedt iedereen nog een 
drankje aan van de vereniging. 

 
 
Ada Gieling-van den Berg 
Secretaris 

 


