
 

 
Notulen  Algemene Leden Vergadering S.C. MUIDEN 

 
 
Datum: 30 november 2015 
 
Aanwezig:  
Bestuur: F. Blonk, A. Gieling-van den Berg, E. Karel, R. van Kooij en W. de Leeuw-
Smit 
Adviseurs: Petra Nell, Miquel Ramon Jansen, Aart Streefkerk 
Leden: M. Gieling, B. Oevermans, J.A. Zeeman, E. de Leeuw, H.W. v. Kooij, D. 
Gieling, B. Metze, A. de Jong,  H. v. Wees, H. ten Brinke, H. van Dijk, W. v.d. Bos,  
S. Groen, T. van der Heijden, H v.d. Sluis, C.A. v. Lom, B. v.d. Heijden-Cusell, J. 
Wesdorp, C. v.d. Bosch, J. v.d. Kloet, P. Mol, J. ter Beek, M. Jelier 
 
Afmelding: F. van Waard, S. v.d. Kloet, Ch. Van Lom sr. 
 
Agenda: 
1. Opening en goedkeuring agenda 
2. Presentatie toelichting afgelopen jaar 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Notulen ALV 19 november 2014 en 11 juni 2015 
5. Jaarverslag secretaris 
6. Jaarverslag penningmeester 2014-2015 
7. Verslag kascommissie 
8. Vaststelling contributie 2016-2017 
9. Vaststelling definitieve begroting 2015-2016 
10. Benoeming kascommissie 
11. Bestuursverkiezing 
12. Presentatie toekomstverwachting 
13. Wat verder ter tafel komt 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 
 
1. Opening 

Ada opent de vergadering en heet iedereen welkom in de voor ons vreemde 
omgeving de bovenzaal bij Floris V. 
De agenda wordt goedgekeurd. 
 

2. Presentatie toelichting afgelopen jaar 
Richard presenteert een overzicht van alle werkzaamheden van het afgelopen 
bewogen jaar van onze vereniging. Met als grootste domper dat wij 1 juli van ons 
complex af moesten. Gelukkig konden wij gaan trainen bij F.C. Weesp en sinds 
kort onze thuiswedstrijden bij NVC spelen. Positief is dat wij per december 2015 
weer een eigen trainingsveld hebben op de locatie van het speelveld in de 
Mariahoeve. 
 



3. Mededeling en ingekomen stukken 
Afmelding van F. v. Waard, S. v.d. Kloet en C. van Lom. 
Bericht van de kascommissie dat de boekhouding is goedgekeurd. 
 

4. Notulen ALV 19 november 2014 en 11 juni 2015 
Notulen 19 november 2014: 
Han v. Wees:  
- Punt 5 jaarverslag penningmeester: Vraagt of er nog onderzoek is gedaan naar 
het royeren van leden niet betalen. 
- Punt 7 vaststelling definitieve begroting moet 2014-2015 zijn ipv 2015-2016. 
- punt 11: het bestemmingsplan Bredius nog niet gepubliceerd en vraagt het 
bestuur om bij de Gemeente te vragen waarom niet. 
- Sportplan moet 2007 zijn ipv 2012 
- heeft het bestuur nog contact met Gerrit de Koe 
- mist in de notulen zijn opmerking dat hij een kort geding richting Gemeente 
wilde met als eis meer geld te krijgen. 
Antwoorden: 
Penningmeester:  
- Leden worden geroyeerd en indien zij willen overschrijven moeten zij eerst hun 
oude schulden voldoen voordat zij hun spelerskaart ontvangen. 
- Zal bij de Gemeente navraag doen over het bestemmingsplan 
- Het bestuur heeft in het begin van het seizoen contact gehad met Gerrit de 
Koe, maar bij aanleg veld Mariahoeve bleek CSC goedkoper. 
 
De notulen van 19 november 2014 worden goedgekeurd. 
 
Notulen 11 juni 2015: 
Volgens Han heeft het bestuur na deze vergadering opdracht gekregen met een 
begroting te komen en daarna weer een extra ALV te organiseren. 
Ook als er afspraken werden gemaakt met de Gemeente als het over het 
financiële stuk ging. 
Het bestuur kan zich niet herinneren dat dit zo specifiek gemeld is. Zijn wel naar 
de voorzieningenrechter gegaan om de Gemeente te dwingen om actie te 
ondernemen. Na het tekenen van de intentieovereenkomst tussen Gemeente en 
S.C. Muiden is de aanvraag ingetrokken. 
Aart Streefkerk licht toe dat de financiële plannen nog niet besproken waren 
omdat Muiden een artikel 12 Gemeente is. 
 
De notulen van 11 juni 2015 worden goedgekeurd. 
 

5. Jaarverslag secretaris 
Han van Wees vraagt hoe het staat met de Sportnota. 
Antw. S.C. Muiden heeft aanvullingen geleverd. Er zou een nieuwe nota komen 
met als leidraad de oude nota. Er zou een werkgroep worden gestart o.l.v. Hans 
v.d. Steen, deze is echter niet gestart. 
Volgens Han is de sportnota nog steeds niet van tafel. 
 

6. Jaarverslag penningmeester 
Het seizoen 2014/2015 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 
2.290,84. 
Het totale bedrag aan contributie is € 618 lager uitgekomen dan begroot, waarbij 
de voetbal € 1.525 lager dan begroot, o.a. stoppen zondag 2. 
 
Jelle v.d. Kloet heeft een vraag over de kosten van het contract van 
Sponsorvisie. 
Richard: dit contract is een paar jaar geleden afgesloten en getekend door D.J. 
Methorst namens de S.C. Muiden +bestuurslid met een looptijd van 5 jaar. Twee 



jaar geleden hebben wij dit kunnen aanpassen voor een lager bedrag. Het 
contract loopt nog 1 jaar. 
 
Donateursinkomsten laag: er zijn wat donateurs overleden. 
Er wordt geopperd om misschien weer acceptgirokaarten naar de donateurs te 
sturen. 
 
Probleem met contributies ook weer dit jaar. Er lopen zelfs spelers rond die 
vinden, omdat er geen accommodatie is, zij ook geen contributie hoeven te 
betalen. Bij de jeugd is er ook een achterstand. Ouders zijn er op aangesproken. 
Petra Nell meldt dat er een sportjeugdplan bestaat voor jeugdleden. Leden 
moeten wel door een instantie worden aangemeld. 
 
Jaarverslag afdeling voetbal 2014-2015: 
Frank neemt na 10 jaar afscheid als penningmeester van het voetbalbestuur. 
Hein van Kooij is bereid gevonden dit van hem over te nemen 
Het seizoen kon positief worden afgesloten. 
Frank en Hein hebben samen de begroting gemaakt. Hein merkt op dat de 
kosten nog iets lager worden dan bij deze begroting voorgesteld. 
 
Jaarverslag tafeltennisvereniging 2014-2015: 
Hier waren geen vragen over. 
 

7. Verslag Kascommissie 
De kascommissie heeft de boeken goedgekeurd en adviseert de vergadering het 
bestuur decharge te verlenen over de gevoerde administratie en jaarrekening. 
De vergadering gaat akkoord. 
 

8. Vaststelling contributie seizoen 2016-2017 
Het bestuur stelt voor om alleen een verhoging van 4% in te voeren bij 
aanwezigheid van accommodatie en velden per 1-6-2016. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

9. Vaststelling begroting 2015-2016 
Han van Wees: wij zouden 20.000 € ontvangen aan inkomstenderving als wij 
direct naar Muiderberg/F.C. Weesp waren gegaan. Hoe staat het daarmee. 
Frank: Er is overleg met de Gemeente over verschillende geldzaken (o.a. huur). 
Aart Streefkerk: er komt een overdrachtsdocument met de Gemeente als 
waarborg voor verdere afhandeling. 
Han: advocaatkosten begroot, waarom 
Richard:  kosten advocaat is gedeeltelijk van het vorig seizoen en dit seizoen. 
Wij weten niet exact wat de kosten gaan worden, vandaar in de begroting 
opgenomen. 
Advocaat is ingeschakeld om na te gaan of het haalbaar was om tegen de KNSF 
te gaan procederen. Er bleek door het vorig bestuur een overeenkomst getekend 
over de accommodatie en daaruit voortvloeiend bleek ons oude huurcontract 
niet meer geldend. Het bestuur wist wel dat de accommodatie was ingeruild om 
langer op het complex te mogen blijven maar het contract was bij hun onbekend. 
 

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

11. Bestuursverkiezing 
Dit jaar is volgens schema de secretaris aftredend. Er hebben zich geen nieuwe 
kandidaten gemeld en Ada heeft aangegeven herkiesbaar te zijn. 



De vergadering gaat akkoord. 
 
Hein van Kooij: bij de KvK staat Joep Ottervanger nog steeds als voorzitter. 
Secretaris: zal dit nagaan en aanpassen. 
Hein van Kooij: heeft vernomen dat Marcus Wieringa mogelijk voorzitter wil 
worden van de vereniging. 
Het bestuur zal dit nagaan. 
Hein: de statuten moeten ook aangepast worden als wij langer zonder voorzitter 
zijn. Er moet dan dispensatie worden aangevraagd. 
Aart Streefkerk: in het bestuur is een van onze actiepunten voor volgend jaar de 
structuur van de vereniging aan te passen. Als wij het plan rond  hebben, zal dit 
zeker gaan gebeuren. 
Han: als bij de KvK goed geregistreerd staat is er niet aan de hand. 
 

12. Toekomstverwachting 
Eric presenteert een overzicht hoe het er straks op de Bredius moet worden. De 
vergadering vindt het een duidelijke en goede presentatie. 
Volgens Han is er te weinig zand neergelegd. Hij heeft het nagemeten, het opp 
zand is 1,9 ha. Dit is te weinig voor 2 velden. De doelen komen dan in de sloot te 
staan. Hij heeft dit in de commissie vergadering bij de Gemeente aangekaart 
maar nog geen antwoord gekregen. 
Han vraagt om bij ons volgend overleg dit mee te nemen. Hij heeft een hoop 
wantrouwen richting de huidige gemeente. 
 
Aart meldt dat het bestuur een voorstel richting gemeente heeft gedaan om een 
stuurgroep in te stellen met afgevaardigden van beiden om voor ons inspraak te 
waarborgen over wat er gaat gebeuren op de Bredius. 
 
Het bestuur heeft morgen een bewonersvoorlichtingsavond bij de gemeente en 
zal daarvoor dit aanmelden bij de vertegenwoordiger van de gemeente. 
 
Petra Nell merkt op dat we juist in deze moeilijke tijd juist naar buiten toe 
positieve dingen moeten melden. We moeten vooruit en niet teveel achterom 
kijken. 
 

13. W.v.t.t.k 
Geen opmerkingen. 
 

14. Rondvraag 
Herman van der Sluis heeft nog een vraag over het veld in de Mariahoeve: is het 
niet mogelijk om een kleine opslag te plaatsen dichter bij het veld? 
Nee, wij mogen in de buurt geen opslagvoorziening maken, anders krijgen wij 
problemen met de omwonenden. Dit is ook de reden dat de units op P2 komen 
te staan. 
Herman van der Sluis: bij Weesp soms problemen dat het niet mogelijk is naar 
het toilet te gaan. Hoe is dit straks geregeld? 
Bij de units komen 2 toiletten. 
 
Han van Wees: de gedoogbestemming is door de Gemeente nog niet 
gepubliceerd, zolang dat niet is gebeurt, telt hij niet. 
 
Ben Metze merkt op dat het wantrouwen dat zij (Han/Ben) hebben niet richting 
bestuur is maar richting de Gemeente. 
 
Aart Streefkerk: Meldt dat het bestuur de afgelopen tijd keihard heeft gewerkt en 
wenst graag eensgezindheid te betrachten. Als er kritiek over bepaald zaken 
zijn, vraagt hij die bij het bestuur te doneren en niet direct naar buiten te 



brengen. Positieve kritiek draagt allen maar bij aan een betere samenwerking. 
Voor de vereniging is het beter om naar buiten een gezicht te tonen. 
 
Ben Oevermans wil nog even vermelden dat hij zeer positief is over de 
medewerking  en het spelen bij NVC. 
 

15. Sluiting 
De voorzitter sluit om 23.00 uur de vergadering en biedt iedereen nog een 
drankje aan van de vereniging. 

 
 
Ada Gieling-van den Berg 
Secretaris 

 


