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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING SC MUIDEN 

19 NOVEMBER 2014 
 
Aanwezig:    29 leden 
Aanwezige bestuursleden: Eric Karel, Wil de Leeuw, Richard van Kooij, Frank Blonk 
     en Ada Gieling-v.d. Berg 
Afmeldingen:   Ed de Leeuw en Jaap Zeeman 
 
1. Opening 

Eric opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Het is wederom gelukt om nog een jaar te spelen op onze mooie locatie in het groen. 
Op deze avond zullen de leden weer bijgepraat worden over alle zaken die het 
afgelopen jaar speelden. 
De communicatie is afgelopen jaar niet al te best verlopen. Dit was een combinatie 
van een manco onzerzijds en de slechte informatie die wij van de Gemeente 
ontvingen. De verschillende berichten die wij vanuit de Gemeente ontvingen nodigde 
niet uit om dit te verspreiden. Het veranderde soms wekelijks. Het resultaat is wel dat 
wij nog een jaar op onze oude vertrouwde locatie kunnen voetballen. 
Verder in de vergadering zal er nog  extra informatie worden gepresenteerd. 
 
Vaststelling agenda: 
Han van Wees: bij het financieel verslag ontbreekt het verslag van de afd. voetbal en 
tafeltennis.  
Deze zullen behandeld worden bij punt 5. 
Hij wil graag punt 11 en 12 omgewisseld zien. Nadat de vergadering hierover heeft 
gestemd wordt besloten eerste punt 12 te behandelen. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Ingekomen: Verslag kascommissie over de jaarrekening voor voetbalafdeling en 
Omnibestuur. 
 

3. Notulen ALV 21 november 2013 
Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslag secretaris 
De secretaris leest het jaarverslag voor over de periode November 2013- November 
2014. Er zijn geen opmerkingen, verslag wordt goedgekeurd. 
 

5. Jaarverslag penningmeester 
Richard heeft halverwege dit jaar Eric zijn taken overgenomen in verband met het 
vertrek van Joep, onze voorzitter, naar Singapore. Eric heeft een deel van Joep zijn 
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taken overgenomen en heeft zich met de ontwikkeling van de Bredius bezig 
gehouden. 
Richard toont het financieel jaar verslag op het scherm. Per pagina volgt er uitleg. 
Het seizoen 2013-2014 wordt afgesloten met een negatief resultaat. Dit resultaat is 
lager dan begroot door een beter kantineresultaat. 
Om een goed overzicht te krijgen geeft hij een overzicht over aantal leden per 
leeftijdsgroep die wij momenteel hebben. 
De kantine inkomsten worden ook uiteengezet. Hij heeft alle sponsors een rekening 
gestuurd voor het afgelopen seizoen, een deel heeft al betaald. 
De afboeking van oninbare vorderingen (contributies en adverteerders) werd 
besproken. 
De vraag werd gesteld of wij een lijst bijhouden van  personen die nog een 
contributieschuld hebben: ja, van alle spelers die onze vereniging verlaten met een 
contributieschuld is een lijst. Jaap Zeeman en Ben Oevermans houden deze lijst 
actueel. Mochten oud spelers met een schuld ooit weer willen komen sporten of 
overschrijving aanvragen, dan dienen zij eerst hun oude schuld te voldoen. 
Hierna ontstond er een discussie over de vraag of wij leden moeten royeren als zij 
hun contributie na 2 aanmaningen nog niet hebben betaald. Een andere 
mogelijkheid: een boete toevoegen op de aanmaning. Voorstel bij 1ste aanmaning 
bedrag +10 euro bij de 2e +15 euro. 
Wij gaan uitzoeken of dit wettelijk mogelijk is voor onze vereniging. Indien dit 
mogelijk is, zullen wij dit m.i.v. het nieuwe seizoen hanteren. De vergadering gaat 
hiermee akkoord. Wij zullen dit van tevoren communiceren via clubkrant en website. 
Gespreide betaling is ook altijd mogelijk. 
Betalen de Ft-jes ook contributie: ja, zij mogen eerst een aantal trainingen vrij volgen 
en daarna ontvangen zij een inschrijfformulier.  
De  biljartclub is ook aan onze vereniging toegevoegd. Zij zullen ook lid worden. 
Dit moet nog geregeld worden. 
 
Door het faillissement van onze clubkrant sponsor, maken wij nu zelf wekelijks de 
clubkrant. M.i.v. Januari 2015 zal de clubkrant op A5 formaat verschijnen, de kosten 
zijn ongeveer 750 euro per jaar.  
Door een bijdrage vanuit het Rabo sportfonds  (nov. 2014) krijgen wij het bedrag 
voor de aanschaf van deze printer en een computer voor de bestuurskamer vergoed. 
 
5a: Jaarafrekening afd. voetbal. 
Omdat de jaarafrekening van de afd. Voetbal niet was toegevoegd geeft Frank Blonk 
toelichting over de jaarrekening.  
In de sportcommissie is gesproken om de elftalbeloning af te schaffen. Dit moet nog 
officieel bevestigd worden en daarna zullen de leiders geïnformeerd worden. 
 

6. Verslag kascommissie 
Sake van de Kloet en Chris van Lom sr. (de kascommissie OMNI) hebben de 
boeken doorgenomen en geen opmerkingen hierover, alles zag er overzichtelijk en 
verzorgd uit. Zij adviseren de vergadering decharge te verlenen over de gevoerde 
administratie en de jaarrekening. De vergadering gaat akkoord. 
 

7. Vaststelling definitieve begroting 2014-2015 
Voor de vakantieperiode is er contact geweest met verschillende kledingsponsors. 
Per 1 november is Koppens onze nieuwe kledingsponsor. Er komen borden langs 
het veld en op de website komt een webwinkel waar leden kleding kunnen bestellen. 
Wij ontvangen daarvan een percentage. 
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De contributie wordt met 4% indexering verhoogd conform het besluit van de vorige 
ALV vergadering. De vergadering gaat akkoord. 
 
De grootste besparingen worden verwacht voor afvalkosten, door het plastic te 
scheiden hebben wij veel minder afval. Het contract met Sita is aangepast. 
 

8. Benoeming kascommissie 
Chris van Lom en Sake van de Kloet stellen zich beiden weer beschikbaar. Hein van 
Kooij meldt zich ook aan voor de kascommissie. Bij deze worden zij alle drie 
benoemd. 
Vergadering gaat hiermee akkoord en bedankt Chris en Sake voor hun 
werkzaamheden en verwelkomt Hein bij de kascommissie. 
 

9. Vaststelling contributie 2015-2016 
Het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen met 4% (inclusief indexering). 
De vergadering gaat akkoord.  
 

10. Voorstel kantineprijzen 
Het bestuur stelt voor om de kantineprijzen per 1-1-2015 gemiddeld met 10% te 
verhogen (gemiddeld i.v.m. afronden bedragen). Sinds 2010 zijn de bedragen niet 
meer verhoogd en de diverse leveranciers hebben hun prijzen wel verhoogd (o.a. 
Heineken).  
Vergadering gaat hiermee akkoord 
Er wordt gevraagd of het niet goedkoper is om op dagen dat er vrijwilligers achter de 
bar staan flesjes i.p.v tap bier te verkopen. Het bestuur is daar geen voorstander 
van. Over het algemeen wordt een meer tapbier gedronken. Er komt een voorstel op 
“biertaples” te gaan geven. 
Voor mensen die dit willen leren is er altijd de mogelijkheid om op dinsdagavond 
langs te komen. Al jaren staat er in de clubkrant vermeld dat nieuwe kantine 
medewerkers altijd op maandag/dinsdag avond langs kunnen komen voor uitleg. Er 
is hier echter nog nooit gebruik van gemaakt. 
Er wordt een vraag gesteld of wij extra inkomsten kunnen halen uit de kantine. 
Er worden kinderpartijtjes gehouden en in de afgelopen maand hebben wij 2x een 
teambuilding ochtend van een bedrijf uit Amsterdam op ons complex gehad. 
Wij staan altijd open als er mensen met ideeën zijn. Mochten er mensen zij die 
gebruik willen maken van onze kantine dan zal dit altijd door het bestuur 
goedgekeurd moeten worden. 
 

11. Uitleg Bredius en fasering 
Door het vertrek in juli van Joep naar Singapore heeft Eric zijn taak overgenomen.  
In het bestuur is afgesproken dat de gesprekken met de Gemeente, Raad, KNSF en 
dergelijke altijd door 2 personen wordt gedaan. Hiervoor is Frank Blonk benaderd om 
zitting te nemen in de Bredius commissie. Samen hebben zij vele malen met de 
Gemeente, KNSF en RWS om de tafel gezeten. Het bestuur heeft de diverse 
commissie en raadsvergadering bijgewoond en ook ingesproken. 
Hij toont de laatste stand van zaken, dit is een voorstel van afgelopen maandag (17 
november) dat zij met de Gemeente besproken hebben. 
Na metingen is nu bekend dat het zand 1 jaar moet inklinken, dit betekent dat wij pas 
in 2016 op de Bredius kunnen gaan spelen. Hopelijk is eind april het 
bestemmingsplan gereed en kan er alvast voorbereidend werk gedaan worden. 
Ben Metze vraagt hoe het mogelijk is dat op de bewonersavond de Gemeente 
andere voorstellen toont dat degene die hij hier ziet, daar wordt steeds over 2 velden 
gesproken. Daar kunnen wij niet mee akkoord gaan. 

3 
 



 
Han van Wees leest een stuk voor waarin zou staan dat wij akkoord gaan met de 
aanleg van 2 velden. Dit is pertinent niet waar, het bestuur heeft nergens voor 
getekend. 
Hij vindt dat wij nog steeds meer moeten eisen. Hij leest een amendement voor 
waarin het sportplan 2012 wordt gesproken en goedgekeurd.  
Het bestuur is van dit stuk op de hoogte.  
Hij vraagt ook of het bestuur nog contact heeft met Gerrit de Koe (ontwikkelaar 
sportvelden). 
Het bestuur heeft begin dit jaar met Gerrit de Koe gesproken, maar omdat er nog 
geen verdere concrete afspraken waren hem daarna nog niet weer benaderd. 
Han vindt nog steeds dat wij van de Gemeente moeten eisen dat zij extra geld 
genereren voor een kantine + hal. Door hun nalatigheid heeft het vorig bestuur de 
opstal vergeven voor nog een jaar spelen op ons complex. 
 
Eric meldt dat Frank en hij nu druk bezig zijn om een exploitatie begroting te maken. 
Er is wel 1 miljoen voor uitplaatsing, maar wij zullen geld nodig hebben voor een 
nieuwe kantine/kleedkamers en sporthal. 
Er is contact geweest met de scholen in Muiden en de hockeyclub in Muiderberg om 
te zien hoe wij een hal kunnen exploiteren. De hockey wil t.z.t. graag hun trainingen 
in deze hal afwerken. 
Eric toont de verschillende scenario’s met daaraan gekoppeld een financieel plaatje. 
Hij beantwoordt de vragen die gesteld worden zo goed mogelijk met de huidige 
kennis die wij hebben. 
Han van Wees heeft bezwaar tegen het voorgestelde plan, de rest van de 
vergadering gaat akkoord. 
 
Later dit jaar zal Miquel Ramon Jansen ook toetreden tot de Bredius commissie. 
 

12. Bestuursverkiezing 
Door het vertrek van Joep ontstond in juni de vacature voor een voorzitter. Eric heeft 
in eerste instantie zijn taken erbij genomen, maar dit zorgde voor zo’n grote druk dat 
het bestuur Richard van Kooij heeft benaderd om voorlopig het 
penningmeesterschap van hem over te nemen. Dit heeft Richard naar volle 
tevredenheid gedaan. 
Zoals de vacature aangeeft zal Eric het voorzitterschap niet op zich nemen en daar 
zijn 2 redenen voor. 
Als 1ste reden: kosten de Bredius zaken en de vele gespreken met Gemeente, 
wethouders, politieke partijen, KNSF, bouwers dermate veel tijd dat dit voor hem niet 
te combineren is met een voorzittersrol. Als 2e reden noemt hij dat hij zichzelf niet de 
aangewezen persoon vindt voor de toekomst van de S.C. Muiden. Wij als bestuur 
denken aan een persoon die de S.C. Muiden kan “verkopen” naar buiten toe. Als 
bestuur gaan wij een profielschets maken om een duidelijk beeld te vormen voor 
deze functie, ondertussen zijn wij wel al aan het rondkijken voor een geschikt 
persoon. 
Eric zal in de tussentijd als vice-voorzitter fungeren, hiermee wordt aan alle regels 
voldaan. In zijn functie als vice-voorzitter is hij bij alle vergaderingen aanwezig. 
Hein van Kooij merkt op dat het verplicht is om een voorzitter te hebben. 
Dit is ook de reden dat Eric momenteel als vice-voorzitter fungeert. 
 
Het bestuur wil het volgende aan de vergadering voorstellen: 
Richard van Kooij als nieuwe penningmeester 
Eric Karel, vice voorzitter en lid van de Bredius commissie 
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Frank Blonk als algemeen lid en tevens lid van de Bredius commissie. 
 
De vergadering gaat akkoord.  
 

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

14. Wat verder ter tafel komt 
Geen vragen. 
 

15. Rondvraag 
M. Medik: hij is jeugdtrainer en zoals hedenavond verteld hebben wij straks geld 
nodig om te verhuizen. Hij wil graag een sponsorcommissie starten. Met Richard 
heeft hij al wat gesprekken gevoerd en vraagt de leden om hem hierbij te helpen. 
 
Chris van Lom sr wil het bestuur bedanken voor al hun werkzaamheden van het 
afgelopen jaar. 
 
D. Loy: hoe is de stand van zaken m.b.t. de Feestcommissie? 
Mike Zitman zit nog in deze commissie. Hij heeft vorig jaar de versiering van de zaal 
voor de medewerkers avond verzorgd. 
Er zijn wat kleinere projecten die door een paar personen worden georganiseerd 
(Sinterklaasfeest, kerstklaverjassen). Mochten er mensen zijn die ideeën hebben 
voor een leuke avond dat kunnen zij dit altijd bij de Feestcommissie of het bestuur 
melden. 
 
Arnold de Jong vraagt of het niet mogelijk om een soort strippenkaart te maken voor 
leden die niet altijd kunnen voetballen? Hij heeft deze vraag ook in de 
Sportcommissie gesteld maar nog geen antwoord ontvangen. 
Voetbal is een teamsport en wij dragen geld af aan de KNVB per lid en per elftal. 
Het zal heel moeilijk worden om uit te zoeken of dit haalbaar. Wie maakt uit wat wel 
of niet telt als afmelding en hoe moet je voldoende spelers voor je elftal houden? 
Als bestuur denken wij dat dit niet haalbaar is en zullen er verder geen onderzoek 
aan besteden. 
 
Han van Wees vraagt of wij nog contact hebben met Joep en of hij nog als adviseur 
meewerkt. 
Ja, Joep is voor zijn werk af en toe in Nederland en de andere communicatie gaat 
via email. 
 

16. Sluiting 
De vergadering wordt om 22.30 uur gesloten en aan de aanwezigen wordt een 
drankje aangeboden. 
 
Ada Gieling-van den Berg 
Secretaris 
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