
Algemene Ledenvergadering SIOL
maandag 17 oktober 2022

Locatie: Kantine SIOL

Tijd: 20.00 uur



1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen

2. Notulen vergadering ALV 2 november 2021

3. Terugblik seizoen 2021-2022 en vooruitblik 2022-2023

4. a. Financieel jaarverslag  2021 -2022
b. Begroting 2022-2023

c. Vaststelling contributie 2022-2023

5.  Rondvraag

6.  Pauze

7.  Beantwoording rondvraag

8.  Presentatie en verkiezing nieuw bestuur

9.  Afscheid aftredende bestuursleden

Agenda 
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Afmeldingen via secretaris ontvangen



Opening, vaststelling en mededelingen

Agendapunt 1 
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Notulen vergadering ALV 2 november 2021

De notulen van deze vergadering 

zijn gepubliceerd op www.siol.nl

Agendapunt  2 
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Notulen ALV 2 november 2021 zijn vastgesteld



Terugblik op het afgelopen jaar en vooruitkijken 
naar het komend seizoen (1)

Agendapunt  3 
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• Het ledenaantal van SIOL blijft groeien : van 550 leden naar bijna 600 
leden

• Nog steeds enorme toeloop bij de (jongste) jeugd

• Categorie JO15 – JO19 zijn we kwetsbaarder

• Toelichting samenwerking JVC JO15-JO19

• Nieuw 35+-team

• Damesteam is alleen nog SIOL



Terugblik op het afgelopen jaar en vooruitkijken 
naar het komend seizoen (2)

Agendapunt  3 

vv SIOL – ALV – 17 oktober 2022

• Plannen nieuwe gemeente Land van Cuijk

• Gemeente stuurt via harmonisatie accommodatiebeleid op privatisering

• Gemeente wil nieuw sportpark Groenendijkse Kampen (?)

• Koester je vrijwilligers



Terugblik op het afgelopen jaar en vooruitkijken 
naar het komend seizoen (3)

Agendapunt  3 
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• Financiële druk door energiecrisis, definitief wegvallen inkomsten 
kledinginzameling en oud papier (nieuw contract van gemeente leidt tot 
minder inkomsten)

• Ledenstijging en nieuwe sponsoren leidt ook tot extra kosten, met name 
kleding en materialen

• Conclusie : SIOL is financieel gezond en in control, maar er zijn wel degelijk 
risico’s (mn oud papier en energie)



Terugblik op het afgelopen jaar en vooruitkijken 
naar het komend seizoen (4)

Agendapunt  3 
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• Samenwerking is stil gevallen, in die zin dat er geen nieuwe initiatieven 
zijn gekomen;

• Nu eerst als club zelf toekomstvisie bepalen, te beginnen bij bestuur;

• Vervolgens alsnog een thema-avond organiseren voor onze leden, zodat zij 
ook input kunnen leveren.

• Toekomstvisie is meer dan alleen samenwerking!



Terugblik op het afgelopen jaar en vooruitkijken 
naar het komend seizoen (5)

Agendapunt  3 
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• Velden liggen er prima bij, nieuw grasveld 3;

• Gesprekken gaande om tot een beachvolleybalveld te komen;

• Urgentie ligt bij realiseren extra kleedruimte meisjes / dames;

• Constructiefout schuifpuien kantine is opgelost

• Verwarmingsketel kantine nadert eind, financieel risico



Agenda punt 4a

Financieel jaarverslag Seizoen 2021-2022

Begroting 2022-2023

Verslag v.d. Kascommissie

Vaststelling contributie 2022-2023
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De financiële gegevens zijn bij de penningmeester in te zien. Deze worden niet verspreid met de notulen.



Verklaring kascommissie 

De ALV verleent de penningmeesters en het bestuur decharge

De verklaring van de kascommissie is op te vragen bij het bestuur van SIOL.

Koos Elbers en Antoine Nas hebben alle stukken en bescheiden van de exploitatie van 
het seizoen 2021-2022 van vv SIOL in het bijzijn van de penningmeesters Demi Hokke 
en Monique Heijl ingezien, gecontroleerd en akkoord bevonden.

Voor zover de kascommissie kan beoordelen geeft de financiële administratie een 
getrouw beeld van de opbrengsten en uitgaven over de genoemde periode. De 
controle heeft steeksproefsgewijs plaatsgevonden. De financiële administratie is 
nauwkeurig, zorgvuldig en overzichtelijk gedocumenteerd.

De kascommissie adviseert de ALV om de penningmeester en het bestuur decharge te 
verlenen van de haar toegewezen taken.

Koos Elbers en Antoine Nas hebben dit tijdens de ALV nogmaals bevestigd.



Kascommissie 2021 - 2022:
- Koos Elbers
- Antoine Nas

Kascommissie 2022 - 2023:

Wie ??

- Jac Nas

- …
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Verkiezing kascommissie



Contributiebedragen 2021-2022
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Leeftijd Seizoen 2021 / 2022 Seizoen 2022 / 2023

SENIOREN 125,00€                                   130,00€                                   

35+ 75,00€                                      

JUNIOREN JO19 - JO17 15 - 18 jaar 95,00€                                      100,00€                                   

JUNIOREN JO15 13 - 14 jaar 95,00€                                      100,00€                                   

PUPILLEN JO13 11 - 12 jaar 85,00€                                      90,00€                                      

PUPILLEN JO11 /JO10 9 - 10 jaar 85,00€                                      90,00€                                      

PUPILLEN JO9 / JO8 7 - 8 jaar 85,00€                                      90,00€                                      

Mini-PUPILLEN JO7 5 - 6 jaar 75,00€                                      80,00€                                      

G-VOETBAL 85,00€                                      90,00€                                      

STEUNEND  STEUNEND 35,00€                                      35,00€                                      

Verhoging contributiebedragen van 5 euro door:
• Energiecrisis
• Algemene kostenstijging
Ter herinnering:
• Contributie vorig seizoen niet verhoogd
• Senioren 30 euro korting ivm corona

Akkoord door ALV



• Wim Grutters: Communicatie tussen bestuur en de vereniging moet beter. Hij wil 
graag dat alle leiders meteen aangeven als er iets kapot is, zodat het direct 
gerepareerd kan worden. Antwoord Leon: Er wordt een bericht rondgestuurd in de 
leidersapp.

• Glenn Janssen: Waarom zijn de subsidies binnen de nieuwe gemeente niet gelijk 
getrokken? Antwoord Rob: Gemeente heeft 2 jaar de tijd om dit recht te trekken en 
daar maken ze ook gebruik van.

5. Rondvraag 
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Agendapunt 7 

Beantwoording rondvraag



De volgende bestuursleden hebben aangegeven te stoppen:
• Howha May, Monique Heijl, Rob Hoffmann en Gerben van Ophuizen

De volgende bestuursleden hebben aangegeven ook komend seizoen 
bestuurslid te willen zijn:
• Niels van der Heijden, Willem de Haan, Demi Hokke en Leon Temmink, zij 

blijven bestuurslid

De volgende personen stellen zich als nieuw bestuurslid kandidaat
• Karin Elbers, Paul Broeren, Otto Hafkenscheid en Antoine Nas

Binnen het bestuur zijn de volgende taken als volgt verdeeld:
• Otto Hafkenscheid voorzitter
• Willem de Haan secretaris
• Demi Hokke penningmeester

ALV wordt gevraagd bovenstaande te bevestigen.

Agendapunt 8
Bestuursverkiezing

vv SIOL – ALV – 17 oktober 2022

ALV gaat akkoord met de bestuursverkiezing
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Nieuw bestuur

Het bestuur ziet er na de bestuursverkiezing als volgt uit:
• Otto Hafkenscheid (voorzitter)
• Demi Hokke (penningmeester)
• Willem de Haan (secretaris)
• Antoine Nas
• Karin Elbers
• Leon Temmink
• Niels van der Heijden
• Paul Broeren



Afscheid vertrekkende bestuursleden

Agendapunt 9
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De notulen van de ALV van 17 oktober 2022

worden gepubliceerd op www.siol.nl

Agendapunt 10
Sluiting
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