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NOTUL

 
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING SC MUIDEN 

21 NOVEMBER 2013 
 

Aanwezig:    20 leden 
Aanwezige bestuursleden: Joep Ottervanger, Eric Karel, Wil de Leeuw en Ada  
     Gieling-v.d. Berg 
Machtiging:   Hans Thesingh machtigt Eric Karel 
Afmeldingen:   Dirk Jan Methorst, Dennis Gieling 
 
1. Opening 

Joep opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij biedt namens het bestuur 
excuus aan voor het zo laat beschikbaar stellen van de vergaderstukken. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Ingekomen: Verslag kascommissie over de jaarrekening. 
Mededelingen: Machtiging Hans Thesingh voor Eric Karel. 
 

3. Notulen ALV  10 december 2012 en 24 april 2014 
De notulen worden puntsgewijs doorgenomen.  
10 december 2012: Bij punt 4 naam Ramon Kuit moet Ramon Kluit zijn en Rob Overdijk 
moet Rob Hoogendijk zijn. De notulen worden goedgekeurd. 
24 april 2013: diverse namen in dit verslag zijn niet goed geschreven. Verder geen 
opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 
 

4. Bestuursverkiezing 
Bij de vorige vergadering in april zijn de huidige drie bestuursleden benoemd. Wil de 
Leeuw bleef als commissielid vrijwilligers en kantinezaken bij het bestuur aanzitten. Het 
bestuur heeft de vergadering voorgesteld om Wil als lid algemene zaken te benoemen. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
Er hebben zich 2 leden aangemeld voor de feestcommissie: Bojke Nandpersad en Mike 
Zitman. Het bestuur dankt de leden van de feestcommissie voor hun inzet en wenst hen 
veel succes. 
De voorzitter meldt dat hij aan het eind van het seizoen zijn functie neerlegt. Hij zal per 
augustus naar Singapore vertrekken voor zijn werk. Hij blijft wel als adviseur beschikbaar. 
Het bestuur gaat op zoek naar versterking, dit hoeft niet perse een voorzitter te zijn. 
Spontane aanmeldingen altijd welkom! 
 

5. Jaarverslag secretaris 
Dit verslag behelst de periode april tot november. Er zijn geen opmerkingen, verslag 
wordt goedgekeurd. 
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6. Jaarverslag penningmeester 
Eric bedankt Jan Meester die na zijn aftreden op 24 april de financiële stukken voor het 
seizoen 2012-2013 heeft afgerond. 
Het seizoen 2012-2013 wordt afgesloten met een negatief resultaat : € 7.878.78. 
Echter als we de incidentele meevaller van het vervallen van huur velden niet 
meerekenen was het verlies van de OMNI zelfs € 17.473,54 geweest. 
Het nadelige resultaat wordt met name veroorzaakt door: 
- minder kantine omzet a.g.v. teruglopend ledental van met name senioren 
- minder advertentie inkomsten; ontbreken sponsorwerving en onzekerheid nieuwe  
  locatie 
- meer uitgaven kleding dan begroot 
- gelijk blijvende vaste lasten voor OMNI 
Ook wij worden getroffen door de crisis, maar nog meer door de voortdurende 
onzekerheid van onze nieuwe locatie dat nu ook zijn voelbare negatieve financiële 
gevolgen laat zien. 
Ben Oevermans vraagt hoe het zit met de uitgave kledinggeld: er is standaard 7500 euro 
in kas en 8000 euro uitgegeven. Dit zal waarschijnlijk niet allemaal kleding zijn maar ook 
aanschaf ballen. Eric zoekt dit uit. 
Han van Wees vraagt uitleg waar de bijdrage van de RABO is gebleven, bij overige 
inkomsten geboekt? Eric: bij overige inkomsten worden de fooien, kerstklaverjassen 
bijdrage, medewerker avond en andere activiteiten geboekt. Opmerking Ben Oevermans: 
dit geld was bestemd voor de geluidsinstallatie, deze is wel veranderd maar nog steeds 
erg slecht. Eric zoekt de RABO bijdrage uit en komt hierop terug. 
Han van Wees vraagt terugloop contributie inkomsten, volgens hem valt dit wel mee. Eric 
geeft als uitleg dat dit ook de kantineomzet bevat. 
Ben Oevermans vraagt hoe het zit de sponsoring van de website, er staan wel 
adverteerders op maar komt nergens een bedrag tegen. Eric meldt dat dit de 
adverteerders zijn van de clubkrant, geen extra betalende klanten. 
Hierna werd de toelichting van Jan Meester 2012-2013 puntsgewijs doorgenomen. 
Ed de Leeuw merkt op dat de kantineomzet ook achter is gebleven omdat er 3 maanden 
niet gespeeld is in de winter. 
 

7. Verslag kascommissie 
Eric leest het verslag van de kascommissie voor. 
Er kwamen wat vragen over de opmerking van de kascommissie over inning van de 
contributie 2011-2012. Zij stelden voor om de 20 leden met een contributie achterstand 
een brief te sturen dat ze geroyeerd worden als zij niet betalen.  
Ben Oevermans, Jaap Zeeman en Eric Karel zijn heel druk geweest om alle ledenlijsten 
die er waren na te lopen en dit seizoen zijn we gestart met het invoeren van alle leden in 
één systeem: Sportlink, vanuit dit systeem worden ook alle contributie verzoeken en 
herinneringen gemaakt. Dit zal zeker ten goede komen aan de zekerheid van wel of niet 
betalende leden.  
Joep stelt de vergadering het volgende voor: eerst 2x herinnering sturen, dan herinnering 
en bedrag met 50 € te verhogen en daarna te schorsen. 
Franz van Waard vraagt of we weer een automatisch incasso krijgen. Eric: ja, door de 
opstart was het eenmalig per brief. Alle nieuwe leden moeten nu met de invoering van 
IBAN  een nieuwe incasso tekenen. Bestaande incasso kunnen worden voortgezet. 
Jaap Zeeman meldt dat de 1ste herinnering voor dit seizoen de deur uit zijn gegaan en dat 
alle leiders een lijst hebben ontvangen van niet betalende spelers. 
Eric wil graag het Jeugdsportfonds onder de aandacht brengen. Dit is een initiatief om 
jongeren, waarvan de ouders niet voldoende geld hebben, te laten sporten. Zij moeten 
door een derde worden aangemeld bij het fonds. 
Han van Wees meldt dat de afgelopen jaren niet altijd het geld van het fonds is binnen 
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gekomen. 
Eric wijst er nogmaals op dat de mogelijkheid bestaat om in overleg met de 
penningmeester een aangepast betalings voor te stellen. 
Ben Oevermans vraagt wat wij met geroyeerde leden gaan doen. Jaap Zeeman vraagt of 
er een lijst van niet betalende leden is. Eric meldt dat deze lijst bij Jan Meester is en dat 
wij deze nog moeten ontvangen. 
Ben Metze roept op tot enige voorzichtigheid met het omgaan van zo’n lijst. Afgelopen 
jaar is wel gebleken dat deze niet altijd klopte (wel betaald toch op de lijst!). Eric geeft aan 
eerst betaling te controleren alvorens er actie wordt ondernomen. 
 
De kascommissie heeft geen onregelmatigheden kunnen constateren en adviseert de 
vergadering decharge te verlenen over de gevoerde administratie en de jaarrekening. De 
vergadering gaat akkoord. 
 

8. Vaststelling definitieve begroting 2013-2014 
Bij de jeugd is een toename te zien, dit is erg prettig voor de kantine inkomsten. 
Onderhoud velden: in het vervolg stuurt de Gemeente een rekening naar de vereniging 
voor het onderhoud. De vereniging kan zelf aangeven van welke voorzieningen zij 
gebruik wensen te maken. 
Han van Wees merkt op dat op de begroting van de Gemeente 15.000 € minder is 
opgenomen voor sportvelden en hij vraagt zich af of dit voor beide verenigingen is. 
Aandachtspunt voor het bestuur. 
De OMNI verhoging komt met de huidige verdeling kantine inkomsten en afdrachten naar 
afdelingen niet rond, de vaste kosten (elektriciteit, gas en water) zijn niet verlaagd. De 
maatregelen die zij voorstellen zijn: 
- lagere afdracht naar de afdelingen 
- kantine inkomsten niet afdragen zolang de resultaten slecht zijn. Mochten er positievere 
tijden aankomen dan volgt weer een verdeling. 
Frank Blonk merkt op dat de afdracht voor afdeling voetbal 27% is. 
Hij zou dit graag eerder hebben vernomen zodat hij zijn eigen begroting hierop kon 
aanpassen. Afgesproken wordt dat volgend jaar in juni de penningmeesters dit bespreken 
en een voorlopige begroting maken. 
Bij de huidige begroting is de 4%verhoging van de contributie (zie punt 10) al 
doorgevoerd, dit moet worden aangepast en kan pas volgend seizoen (2014-2015) 
verrekend worden. 
Om de kantine inkomsten te verhogen: het is altijd mogelijk om de kantine te huren voor 
sportieve evenementen. Via clubkrant bekend maken dat dit mogelijk is. 
De begroting wordt vastgesteld met dank aan de penningmeester. 
 

9. Benoeming kascommissie 
Chris van Lom en Sake van de Kloet stellen zich beiden weer beschikbaar. 
Vergadering gaat hiermee akkoord en dankt hen voor hun werkzaamheden. 
 

10. Vaststelling contributie 2014-2015 
Het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen met 4%(inclusief indexering). Voor 
de Tafeltennis afdeling wordt voorgesteld de contributie enkel met de indexering te 
verhogen. Na enige discussie wordt het voorstel aangenomen.  
 

11. Voorstel kantineprijzen 
Het bestuur stelt geen verhoging voor, maar vraagt wel mandaat om de bedragen te 
verhogen als de verhouding inkoop/verkoop te ver uiteen gaan lopen. 
Vergadering gaat hiermee akkoord. 
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12. Toekomstvisie S.C. Muiden 
Joep doet verslag van de afgelopen periode (april-november). Wij hebben officieel 
toestemming om tot het eind van december op onze huidige plek te blijven zitten. 
Eric heeft een presentatie gemaakt om een totaal beeld te krijgen over de toekomstvisie 
voor de Bredius. Hierin zijn diverse sportmogelijkheden en groen voorzieningen 
ingetekend. Hij heeft met diverse partijen die hierbij betrokken zijn gesproken. 
Han van Wees vraagt of er al iets bekend is over een getekende overeenstemming met 
RWS. Joep meldt dat wij daarin geen inzicht hebben. 
Eric verteld dat de Gemeente een uitvoeringsovereenkomst heeft met RWS. De 
Gemeente is verplicht een bestemmingsplan te maken. 
Han van Wees vraagt of de KNSF onze plannen ook heeft ingezien. Eric meldt dat het 
eindplaatjes met de heer Visser is besproken. 
Frank Blonk maakt een compliment over de presentatie en uitleg van de plannen door het 
bestuur. De vergadering stemt daarmee in. 
 

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

14. Wat verder ter tafel komt 
Wim van de Bos vraagt of het klopt dat het clubgebouw geen eigendom meer is. Joep 
antwoord dat dit klopt. Het opstalrecht vervalt na 30 jaar, daarna vervalt dit aan de 
grondeigenaar. 
 

15. Rondvraag 
Han van Wees: hoe staat het met de WOZ, hebben wij al iets terug ontvangen, er is wel 
bezwaar gemaakt. 
Joep: er is nog geen geld ontvangen van de Gemeente 
 
Han van Wees: hoe staat het met de belasting afdragen?  
Eric kijkt dit na in de begroting welk bedrag bij belastingen en heffingen moet komen te 
staan. 
 
Ben Oevermans vraagt hoe het zit met de pot onderhoud, volgens hem moet er nog 
ergens 20.000€ zijn. 
Eric: dit betrof een voorziening en dit is geen pot met geld. Dit betreft een 
boekhoudkundige verwerking. 
 
Ed de Leeuw meldt dat het nieuwe gebouw aan de zijkant is geschonken aan de 
vereniging en door vrijwilligers is geplaatst. Er zal een bedankje in de clubkrant geplaatst 
worden. 
 
Ben Metze onderschrijft nogmaals dat het geluid in de kantine een drama is. 
Joep onderneemt actie. 
 

16. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun 
aanwezigheid en inzet voor SCM en biedt hen een consumptie aan. 
 
PS: Opmerking na vergadering door penningmeester: de RABO bijdrage is niet apart 
vermeld onder de post sponsoring maar wel gestort op de algemene rekening op 4 juni 
2013. 
 


