
 

 
 

Notulen  Algemene Leden Vergadering S.C. MUIDEN 
 
 
Datum:18 december 2017 
 
Aanwezig:  
Bestuur: F. Blonk, A. Gieling-van den Berg, R. van Kooij en W. de Leeuw-Smit 
Adviseur: Aart Streefkerk  
Leden: O. Labots, V. Zwart, G.H. Zwart-Bol, F. van Waard, S. v.d. Kloet,  B. 
Oevermans, H. v. Kooij, A. de Jong, B. Metze, H. van der Sluis, H. van Wees, E. de 
Leeuw, H. van Dijk, J. v.d. Kloet, J. de Jong, I. Nauta 
Afmelding: W. v.d. Bos, J. Zeeman, D. Gieling. 
 
Agenda: 
1. Opening en goedkeuring agenda 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen ALV 18 januari en 2 mei 
4. Jaarverslag secretaris 
5. Overzicht Bredius 
6. Jaarverslag penningmeester 2016-2017 

- financieel verslag diverse commissies 
7. Verslag kascommissie 
8. Vaststelling definitieve begroting 2017-2018 
9. Vaststelling contributie 2017-2018 
10. Vaststelling kantineprijzen 
11. Benoeming kascommissie 
12. Bestuursverkiezing 
13. Door de commissies ingebrachte stukken 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 
 
1. Opening 

Richard opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
De agendapunten 10 en 8 worden omgewisseld. De agenda wordt goedgekeurd. 
 

2. Mededeling en ingekomen stukken 
Afmeldingen van W. v.d. Bos, D. Gieling en J. Zeeman. 
Er is een vraag binnen gekomen van S. van der Kloet, deze zal behandeld 
worden bij punt 10. 
 

3. Notulen ALV 18 januari en 2 mei 2017 
Ben Oevermans merkt op dat er namen bij leden staan, die zijn geen lid zijn. Dit 
zal worden aangepast. De notulen worden goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslag secretaris 
Er staat een fout in: de shirtkleuren worden blauw-wit-blauw. Han van Wees 
maakt de opmerking dat alinea over aankoop Bredius niet in dit jaarverslag thuis 
hoort. 
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5. Overzicht Bredius 

Richard heeft een overzicht gemaakt van alle werkzaamheden die verricht zijn 
om tot hier te komen. Allereerst wil hij nogmaals de vrijwilligers bedanken die 
deze grote klus geklaard hebben. 
Vanuit het overleg met de Gemeente kwam naar voren dat er nog een schuld 
was van ca.€ 33.000. Deze was van onderhoudskosten van 4 velden. Dit ging 
over de laatste 3 jaren op de Irenestraat. Er is toen niets betaald aan 
onderhoudskosten, maar door de vereniging ook geen bedrag apart gezet voor 
deze kosten. Door overleg is dit teruggebracht naar ca € 23.000. 
Er ontstaat een discussie over het huurbedrag dat de Gemeente ons heeft 
opgelegd over de oude velden, of dit niet aan de leden moest worden 
voorgelegd. 
Het betrof hier een oude rekening die voor een deel van voor dit bestuur was. 
Han van Wees had graag de facturen ingezien. 
Wij hoeven deze rekening pas te betalen als wij weer financiële reserves kunnen 
opbouwen. 
Op 13 december is wel gesproken over aankoop Bredius maar volgens Han zijn 
ze er nog niet uit. Ze willen BTW via de vereniging terug ontvangen. 
Richard: dit is niet mogelijk want wij zijn niet BTW plichtig. 
 

6. Jaarverslag penningmeester (Richard) 
Richard: het financieel resultaat over 2016/2017 bedraagt een negatief saldo van 
€ 5,431,26 waar een resultaat van nihil was begroot. Vorig jaar werd nog een 
positief resultaat van € 6.184,35 behaald. Het lagere resultaat ten opzichte van 
de begroting is het gevold van hogere kosten (€ 3.235,69) en lagere 
opbrengsten (€ 2.195,57). Hogere kosten o.a. kantoorkosten, kosten clubkrant, 
kledingkosten, reclameborden en inkoop drank en eten t.b.v. kantine. Tegen 
deze hogere kosten staan wel lagere kosten voor energie. 
De lagere opbrengsten betreffen voornamelijk lagere contributie voetbal, 
reclame- en sponsorinkomsten en fors lagere kantine verkopen. Tegen deze 
lagere inkomsten staan wel hogere inkomsten vanuit de Club van 50, Grote  
Clubactie. 
Hein van Kooij (penningmeester Sportcie) : de afdeling voetbal heeft het seizoen 
2016/2017 eveneens afgesloten met een negatief resultaat. In totaal bedraagt 
het resultaat € 1.208,14 waar een verlies was begroot van € 2.400. Belangrijkste 
reden van dit betere resultaat zijn de lagere trainingskosten en lagere 
materiaalkosten. 
 

7. Verslag Kascommissie 
De kascommissie (alleen S. v.d. Kloet, wegens ziekte Ch. V. Lom sr.) heeft de 
boeken bekeken en 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 goedgekeurd en adviseert de vergadering het 
bestuur decharge te verlenen over de gevoerde administratie en jaarrekening. 
De vergaderingen gaat met beide voorstellen akkoord. 
 

8. Vaststelling definitieve begroting 2017-2018 (Frank) 
Frank toont de concept begroting. Deze laat ook een negatief resultaat zien 
(€2.469,50). Inkomstengroei door verhoging van verkoop aan derden (kantine 
omzet) en verhuur kantine / velden. Echter uitgavengroei houdt gelijke tred met 
inkomstengroei, dit o.a. door de verhoogde huur van de velden (eerste keer dat 
we huur betalen voor kunstgras veld). 
Franz van Waard vraagt of het zinvol is om de schuld aan de Gemeente in de 
begroting op te nemen. Besloten is om dit niet te doen omdat wij pas aan af 
betalen kunnen beginnen als wij winst maken. 
Hein van Kooij: bij de afdeling voetbal is een bedrag begroot voor toernooien 
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voor het aankomende jaar en ook om activiteiten voor de jeugd te organiseren. 
 

9. Vaststelling contributie seizoen 2017-2018 
Het bestuur stelt voor een verhoging van €15 in te voeren. Muiden zit aan de 
onderkant, de rest van de verenigingen in de buurt  vragen duidelijk meer.  
Met deze verhoging komen wij in de middenmoot te staan. Voor de jeugd is dit 
verhoudingsgewijs meer maar zij zitten wel erg laag met contributie en om het 
verschil tussen senioren en junioren niet nog groter te maken is besloten voor dit 
bedrag.  
Ingrid Nauta vindt het bedrag voor de mini’s en niet spelende leden een forse 
verhoging. 
Na stemming wordt besloten om het bedrag voor de mini’s en niet-spelende 
leden te verhogen naar € 90. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

10. Vaststelling kantineprijzen per 1-1-2018 
Heineken verhoogt per 1-1-2018 zijn bierprijs met ca. 3%. Wij moeten onze 
bierprijs hierdoor ook aanpassen. Een glas bier kost straks € 1,80. 
Het verzoek van Sake v.d. Kloet om kannen bier te gaan verkopen wordt bij dit 
punt besproken. 
De vraag of het mag blijft hier in het midden. Het bestuur heeft besloten om   
2L kannen aan te schaffen en deze voor €16,50 te gaan verkopen. 
De rest van de prijzen blijven gehandhaafd. 
 

11. Benoeming kascommissie 
Sake v.d. Kloet stelt zich weer beschikbaar. Chris van Lom kan wegens ziekte 
dit niet meer doen. Wij bedanken hem voor zijn werkzaamheden. Ingrid Nauta 
biedt aan zijn plaats in te nemen. J. Zeeman (?) en F. v. Waard stellen zich weer 
beschikbaar voor de Sportcommissie. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

12. Bestuursverkiezing 
Dit jaar is volgens schema de voorzitter aftredend. Er hebben zich geen nieuwe 
kandidaten gemeld en Richard heeft aangegeven herkiesbaar te zijn. 
De vergadering gaat akkoord. 
 

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

14. Rondvraag. 
Herman van Dijk: waar de oude bestuurstafel en de stoelen vanuit de 
tafeltennishal zijn gebleven? 
De tafel staat nog bij Hoogerlust en de stoelen staan in de container opgeslagen. 
Doordat wij de totale inventarisatie van de burgemeesterskamer uit het oude 
gemeentehuis mochten hebben en dit beter paste in de huidige bestuurskamer 
hebben wij de tafel niet nodig. 
Herman van der Sluis betreffende de gecoate korrels op het 2e veld: deze 
coating laat los na 7 jaar en het veld moet 10 jaar mee. Is hier rekening mee 
gehouden? 
Er wordt jaarlijks een ton aan nieuwe korrels opgedaan dat mengt prima, zodat 
dit geen probleem zal worden. 
Er komt een vraag over de sporthal, hoe gaat het dan met de kantine? 
Wij gaan ervan uit dat wij onze eigen kantine houden omdat wij anders geen 
inkomsten meer hebben. 
Sake van der Kloet: de parketvloer moet op een constante temperatuur van 17 
graden blijven anders gaat hij werken. 
Dit gaat besproken worden. 
Aart Streefkerk: het is van groot belang dat wij meer geld genereren, Contributie 
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is een belangrijke, maar denk aan sponsor inkomsten. Sponsorcommissie is een 
heel belangrijke commissie. Deze heeft uitbreiding nodig. Hij zou toch graag zien 
dat de schuld aan de gemeente wordt opgenomen in de begroting. 
Han van Wees: in de vorige notulen wordt gemeld dat het bestuur bezig is om 
weer te gaan werken volgens de oude organisatie. Hoever zijn ze daarmee? 
Het plan is klaar maar moet nog worden uitgerold. 
Vraagt ook om bij de Gemeente aan te dringen dat de toegang naar het complex 
bij ’t Karveel gehandhaafd blijft. Op de plannen is deze niet meer aanwezig. Voor 
de veiligheid van de kinderen is dit van groot belang. 
Het bestuur neemt dit mee in het overleg met de Gemeente. 
Ben Metze: zijn er ontwikkelingen over samenwerking met de verenigingen in de 
omgeving (Muiderberg/Weesp), waardoor er misschien goedkoper kan worden 
ingekocht? 
Nee, niet qua inkoop maar wel op sportief gebied. We hebben een gemixte 
zaterdagveteranenteam met Weesp. 
Mark Jelier: zijn er speciale initiatieven gedaan om meer leden te krijgen? 
Ja, van de zomer is er geflyerd in Muiden, folders op de scholen neergelegd. De 
Sportcie is bezig om extra activiteiten te ontplooien voor de jeugd. 
Vanuit de Krijgsman is 2x €5000 toegezegd die geheel aan de jeugd moet 
worden besteed. Zij promoten onze vereniging ook bij nieuwe kopers. 
Ingrid Nauta (zij traint jeugd <9 jaar): ouders zouden graag zien dat de kantine 
bij trainingen open gaat. 
Wil de Leeuw (coördinator kantinediensten): er zijn te weinig vrijwilligers om 
open te zijn en voor anderhalve kop koffie kan je niet open zijn. De ouders 
kunnen in de hal binnen staan en naar het toilet. 
Ingrid Nauta: waarom was er geen Sinterklaasfeest? 
Geen vrijwilligers om het te organiseren. 
Sake v.d. Kloet: zou graag spiegels in de toiletten zien. 
Ondanks het verhaal van Franz van Waard in de clubkrant wil hij ook alle 
bestuursleden, vrijwilligers en andere helpende heel erg bedanken voor hun 
werkzaamheden in het afgelopen jaar. 
 
Richard bedankt hem voor zijn woorden en dankt iedereen voor zijn 
aanwezigheid en sluit hiermee de vergadering. 
 

15. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering en biedt iedereen nog een 
drankje aan van de vereniging. 

 
 
Ada Gieling-van den Berg 
Secretaris 

 

4 
 


