
 

Notulen Algemene Ledenvergadering SC MUIDEN 

 

Datum: 21 april 2021 

 

Aanwezig: 

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

Leden: Bestuur afdeling Voetbal, Bestuur afdeling Hockey, 33 leden via Teams 

Afwezig met kennisgeving: E. de Leeuw, D. Artz 

 

Agenda: 

1. Opening en goedkeuring agenda 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

a. Corona 

b. Samenwerking sporten 

3. Notulen ALV 18 december 2019, 4 januari 2020 en 21 januari 2020 *) 

4. Jaarverslag secretaris 

5. Terugblik en toekomst SC Muiden / Bredius 

6. Jaarverslag penningmeester 2019-2020 

7. Verslag kascommissie 

8. Vaststelling contributie seizoen 2021-2022  

9. Vaststelling kantineprijzen 

10. Vaststelling definitieve begroting 2020-2021 

11. Benoeming kascommissie 

12. Bestuursverkiezing 

13. Door de commissies ingebrachte stukken 

14. Rondvraag 

15. Sluiting 



  

1. Opening: om 20.00u opent Voorzitter Richard de vergadering en heet iedereen welkom. Richard 

staat stil bij de leden en vrijwilligers die het afgelopen jaar zijn overleden. 

Richard introduceert een gast, Rob van Vugt van Lichtstad Architecten. Rob geeft een 

presentatie over de nieuw te bouwen sporthal / kantine. 

Via de chat komen verschillende complimenten vanuit de Leden. Daarnaast verschillende 

vragen over de kleedkamers. Voor zowel buitensporten als binnensporten is rekening gehouden 

met voldoende kleedkamers. Daarnaast is er ook voor Tafeltennis rekening gehouden met 

voldoende opbergruimten voor de tafels. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken. Wel wordt er stil 

gestaan bij corona en de (financiële) impact op de vereniging. 

Daarnaast geeft Richard aan hoe het Hoofd Bestuur samen gaat werken met de afdelingen 

Voetbal, Hockey en Tafeltennis. Het Hoofd Bestuur, Voetbal Bestuur en Hockey Bestuur worden 

voorgesteld. Voor het Hoofd Bestuur wordt Maarten Bautz voorgesteld als beoogd Secretaris. 

Maarten introduceert zichzelf.  

Aangegeven wordt dat Frank Blonk door zal gaan in het Bestuur als Algemeen lid met focus op 

de portefeuille ‘nieuwe sporthal / kantine’. Het Bestuur heeft een nieuwe penningmeester op het 

oog vanaf start seizoen 2022-2023. Jeroen Franken (Penningmeester afdeling Hockey) zal de 

rol van Penningmeester in het Hoofd Bestuur ad interim op zich nemen voor het seizoen 2021 – 

2022. 

Joep Ottervanger introduceert het Voetbal Bestuur. 

De kantine gaat naar cash-less betalingen (pinnen en contactloos). Voor de kinderen wordt een 

plan uitgewerkt zodat ze nog wel zelf kunnen bestellen/betalen. 

Sportcomplex Bredius wordt volledig ‘rookvrij’ Dit geldt voor zowel binnen in de kantine als 

buiten op het gehele terrein. De vereniging zal geen asbakken o.i.d. faciliteren aan de rand van 

het terrein. 

De Voorzitter geeft aan dat er besloten is het logo te wijzigen naar een eenduidig logo waarin de 

historie van de vereniging, de band met Muiden en de juiste kleurstelling terugkomt (zie 

bijgesloten presentatie). Daarnaast worden de tenues voor voetbal en hockey getoond (zie 

bijgesloten presentatie). 

3. Notulen ALV 18 december 2019; Notulen Buitengewone ALV 4 januari 2020; Notulen 

Buitengewone ALV 21 januari 2020; Richard: “Speciale dank aan Hein van Kooij voor de 

notulen!” 

Een opmerking van Franz van Waard: “graag zijn naam goed vermelden en letten op taalfoutjes 

in de notulen.” De voorzitter geeft aan dat hier op gelet zal worden.  

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd door de Ledenvergadering. 

4. Jaarverslag Voorzitter / Secretaris: Voorzitter Richard neemt de leden mee door het seizoen 

2019 – 2020. Geen vragen vanuit de Leden. 

5. Terugblik en toekomst SC Muiden / Bredius: Voorzitter van de afdeling Hockey, Ralph van Oss, 

neemt de leden kort mee in de status van de hockey. Ralph benadrukt dat de hockey nog 

steeds meer vrijwilligers kan gebruiken. Daarnaast complimenteert de Voorzitter de 

sponsorcommissie met het uitmuntende werk tot nu toe en doet gelijk de oproep aan de leden 

om bij interesse om de vereniging financieel te steunen, contact op te nemen met de 

sponsorcommissie. 



Ralph benoemt het in de arm nemen van een professionele trainer voor één dag in de week. 

Vraag van A. Gieling (via chat): “Is er voor alle trainers een VOG geregeld?”, dit wordt 

bevestigend beantwoord door Jeroen Franken. 

Vraag vanuit Thalia (via chat): “Wat zijn de plannen voor hockey voor senioren?” Ralph geeft 

aan dat zodra er een volwaardig team geformeerd kan worden dit zeker in gang gezet kan 

worden. Thalia geeft via de chat aan: “Interesse”. 

Mbt huidige Bredius en nieuwe sporthal verwijst de Penningmeester Frank naar de eerder 

gegeven presentatie van Rob van Vugt. Daarnaast geeft Frank aan dat er tot de opening van de 

nieuwe sporthal gebruik gemaakt blijft worden van de huidige kantine. Wel zullen de huidige 

kleedkamers verplaatst worden om ruimte te geven aan de bouw. 

6. Jaarverslag penningmeester 2019-2020.  Dit wordt gepresenteerd door Frank waarbij de nadruk 

ligt op de impact van corona op de vereniging. Sluiting van kantine en kleedkamers trad eind 

van het jaar in. 

7. Verslag kascommissie: Jasper Meijer stelt dat van de Omni het financieel verslag uitgebreid is 

bekeken en men kreeg wederom een goede toelichting bij vragen hierover. Vergadering 

verleent het bestuur decharge. 

8. Vaststelling contributie seizoen 2020-2021: door het Bestuur en de afdelingsbesturen is 

besloten de contributies niet te wijzigen. Dit wordt door de ledenvergadering aangenomen.  

9. Vaststelling Kantineprijzen: Besloten is de kantineprijzen niet te wijzigen. Dit wordt door de 

ledenvergadering aangenomen. 

10. Vaststelling definitieve begroting 2020/2021; De Voorzitter geeft aan dat er geen begroting is 

opgesteld door de vele onzekerheden door corona en continue aanpassingen. Alles is gericht 

op een zo gunstige mogelijk resultaat waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de 

financiële steunmaatregelen. Dit wordt door de ledenvergadering aangenomen. 

11. Benoeming Kascommissie: het Bestuur doet een beroep op de bereidheid van Jasper Meijer en 

Ingrid Nauta om deze rol ook aankomend jaar op zich te nemen. Jasper geeft aan dit te zullen 

doen. 

Vraag vanuit Franz van Waard: “klopt het dat de administratie is uitbesteed aan een externe 

partij?” Frank Blonk: “Dat klopt, de administratie is voor het eerst uitbesteed aan een externe 

boekhouder. Dit betreft alleen de vastlegging. De betalingen en controle blijft onder 

verantwoordelijkheid van de penningmeesters. Daarnaast zal de kascommissie haar huidige rol 

behouden omdat de boeken altijd gecontroleerd dienen te worden.” 

12. Bestuursverkiezing: Richard geeft aan dat hij eigenlijk zou aftreden in 2020 maar besloten heeft 

zich beschikbaar te stellen voor tenminste de komende twee seizoenen (iig tot eind seizoen 

2022 – 2023). Dit wordt door de ledenvergadering aangenomen en ondersteund met luid 

(digitaal) applaus. 

Zoals eerder in de vergadering vermeld stelt het Bestuur Maarten Bautz voor als Secretaris. Dit 

wordt door de ledenvergadering aangenomen en ondersteund met goedkeurend (digitaal) 

applaus. 

13. Door commissies ingezonden stukken: zijn niet ontvangen. 

14. Rondvraag: Franz van Waard spreekt veel dank uit aan het Bestuur en het aftredend Bestuur en 

wil benadrukken om ons allen te richten op het positieve! 

Marlies Galesloot spreekt haar zorg uit over de gevaarlijke situatie bij het oversteken van de 

loop/fietsbrug vanuit De Krijgsman naar Bredius en vraagt welke rol SC Muiden hier in kan 

spelen. Het gevaar wordt door Ralph van Oss nadrukkelijk onderstreept. Frank adviseert 

bewonersvereniging krijgsman om dit ook bij de gemeente onder de aandacht te brengen. 



Vraag vanuit de chat: “wordt er voor voetbal naar een vergelijkbare opzet voor professionele 

trainers gekeken zoals nu voor hockey wordt geïntroduceerd?” Joep Ottervanger geeft aan hier 

zeker naar te gaan kijken en dat hij het belang onderstreept voor de aanwas van senioren. 

Vraag vanuit de chat: “komt het 7x7 voetbal voor senioren weer gewoon op vrijdagavond?” 

Richard geeft aan wat hem betreft hier gewoon mee door te gaan! 

 

Hierna dankt de Voorzitter iedereen voor zijn of haar (digitale) aanwezigheid, speciale dank aan 

Jasper voor het faciliteren van de digitale meeting. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering om 

21.18 u. 


