
Algemene Ledenvergadering SIOL
maandag 30 september 2019

Locatie: Kantine SIOL

Tijd: 20.00 uur 

Notulen zijn in het groen genoteerd



1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen

2. Notulen vergadering ALV 4 oktober 2018

3. Terugblik seizoen 2018-2019 en vooruitblik 2019-2020
- Rookvrij sportpark
- Besteding bijdrage vrienden van SIOL

4. a. Financieel jaarverslag 2018-2019
b. Begroting 2019-2020
c. Vaststelling contributie 2019-2020

5.  Rondvraag

6.  Pauze

7.  Beantwoording rondvraag

8.  Bestuursverkiezing

9.  Sluiting

Agenda 
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Opening, vaststelling en mededelingen

Agendapunt 1 
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Notulen vergadering ALV 4 oktober 2018

De notulen van deze vergadering 

zijn gepubliceerd op www.siol.nl

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen.

De notulen worden vastgesteld (30 september 2019)

Agendapunt  2 
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Terugblik op het afgelopen jaar en vooruitkijken 
naar het komend seizoen 1

Agendapunt  3 
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• SIOL is en blijft kerngezond

• SIOL is meer dan voetbal, veel nevenactiviteiten (avondwandel2daagse, 
Jumbo G-toernooi, 2 Bruder-cup, Spaanse week, scheidsrechtersopleiding, 
Maldon, Prerov)

• Aviko Cup heeft een nieuwe naam gekregen

• Plaatjesboek Jumbo

• SIOL 75 jaar

• SIOL Rookvrije vereniging: Paul Broeren op tegen (meer troep bij 
toegangspoort). Jaap Westerhof: mensen vrijheid geven (rookVRIJ, geen 
rookVERBOD). Hans Toet: bestuur moet mensen meer aanspreken die 
langs het veld roken. Koos Elbers: rokers staan bij ingang kantine waar 
kinderen langs lopen. Geen besluit, bestuur neemt meerdere opties in 
overweging. Nu te vrijblijvend, wel strenger de regels naleven.



Terugblik op het afgelopen jaar en vooruitkijken 
naar het komend seizoen, de aandachtspunten

Agendapunt  3 
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• Normen en waarden blijft een nadrukkelijk aandachtspunt, ook binnen 
onze eigen vereniging !

• Behoud van senioren is een nadrukkelijk aandachtspunt : van 5 
seniorenteams in 1 seizoen terug gegaan naar 3 seniorenteams. Leon 
Temmink: G-team ook aandachtspunt.

• Binnen de leeftijdscategorie JO19 en JO17 hebben we nu 3 teams (JO19 
samen met VCA), is positief, maar wel kwetsbare doelgroep

• Bij een groot aantal jeugdteams is een ledenstop: Wim Jacobs: kinderen 
Sjors Sporief teleurstellen. Klopt, kunnen pas na winterstop meetrainen.

• Jaap Westerhof: cabins als kleedkamer? Te duur, elektra, vergunning, etc. 
Wim Grutters: eventueel inpandige kleedkamer.

• Koester je vrijwilligers



Terugblik op het afgelopen jaar en vooruitkijken 
naar het komend seizoen : sponsoring

Agendapunt  3 
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• Aantal grotere sponsoren (Aviko, Bandenservice) hebben contracten 
aangepast, blijven wel verbonden aan SIOL

• Tot nu toe 1 grotere sponsor voor terug : 2 Bruder

• Er zijn wel een aantal concrete toezeggingen van huidige sponsoren die 
meer willen gaan betekenen

• Flinke toename van bordsponsoren

• Conclusie : sponsorbijdragen blijven minimaal gelijk, waarbij we naar de 
toekomst toe minder afhankelijk zijn van beperkt aantal grote sponsoren 



Terugblik op het afgelopen jaar en vooruitkijken 
naar het komend seizoen : overige inkomsten

Agendapunt  3 
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• Vrienden van SIOL zijn enorm gegroeid. Verschil tussen steunend lid en 
Vrienden van SIOL. Vrienden hebben inspraak bij aanschaf doel.

• In afstemming met Vrienden van SIOL zal er een overkapping komen aan 
de zijkant kantine, investering maakt ook onderdeel uit van de begroting. 
Iedereen akkoord.

• De Grote Clubactie loopt weer (opbrengst afgelopen seizoen 885 euro)

• De Rabobank Clubkascampagne gaat van start (opbrengst afgelopen jaar 
721 euro)

• Oud papier en kleding zijn belangrijke inkomstenbronnen, maar naar de 
toekomst toe wel onzeker: groot financieel risico voor SIOL op termijn!



Terugblik op het afgelopen jaar en vooruitkijken 
naar het komend seizoen : samenwerking

Agendapunt  3 
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• Samenwerking met JVC verloopt prima, nog geen concrete nieuwe 
initiatieven op dit moment. Wim Grutters: er gaan allerlei verhalen de 
ronde dat er bijvoorbeeld een fusie op komst is. Rob: dit is onzin. Verzoek 
aan iedereen om dat ook aan te geven als andere mensen hiernaar vragen.

• JVC en SIOL zijn in gesprek met VCA om samenwerking met z’n 3-en verder 
op te pakken

• Komend seizoen een thema-avond organiseren voor onze leden, zodat zij 
zich kunnen laten informeren over de samenwerking, maar ook hun 
mening kunnen geven. 

• Bedoeling om dit bij alle 2 (of 3) verenigingen te doen



Terugblik op het afgelopen jaar en vooruitkijken 
naar het komend seizoen : activiteiten

•De grote clubactie
•De zwarte pietenavond voor JO7 en JO9 
•De Kerstborrel
•De Nieuwjaarsreceptie is op 1 januari 2020
•De vrijwilligersavond 
•Pupil van de week 
•Penaltybokaal
•SIOL 75 jaar 
•Er worden ook weer nieuwe activiteiten georganiseerd! 
Kijk hiervoor op de jaarkalender op de site van SIOL.
•Gerben van Ophuizen benoemd als Lid van verdienste.

Agendapunt  3 
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• Financieel jaarverslag Seizoen 2018-2019

• Begroting 2019-2020, verslag v.d. Kascommissie

• Verkiezing kascommissie 2019-2020

• Vaststelling contributie 2019-2020

Agenda punt 4

Het financieel jaarverslag en begroting kan ingezien worden bij de penningmeester
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Verklaring kascommissie 



• Kascommissie 2018-2019:
Hans van Zuijlen
Koos Elbers

• De leden verlenen decharge

Ieder jaar een nieuw lid toevoegen aan de kascommissie

• Kascommissie 2019-2020:
Hans van Zuijlen
Nieuw lid, wie?? Jos Cuijpers
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Verkiezing kascommissie



Contributiebedragen 2019-2020
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Leeftijd Geboortejaar Seizoen 2018 / 2019 Seizoen 2019 / 2020

SENIOREN voor 01-01-2001 114,00€                           117,00€                           

JUNIOREN JO19 17 - 18 jaar 2001 - 2002 84,00€                             87,00€                             

JUNIOREN JO17 15 - 16 jaar 2003 - 2004 84,00€                             87,00€                             

JUNIOREN JO15 13 - 14 jaar 2005 - 2006 84,00€                             87,00€                             

PUPILLEN JO13 11 - 12 jaar 2007 - 2008 74,00€                             77,00€                             

PUPILLEN JO11 /JO10 9 - 10 jaar 2009 - 2010 74,00€                             77,00€                             

PUPILLEN JO9 / JO8 7 - 8 jaar 2011 - 2012 74,00€                             77,00€                             

Mini-PUPILLEN JO7 5 - 6 jaar 2013 - 2014 64,00€                             67,00€                             

G-VOETBAL 77,00€                             

VETERANEN 117,00€                           

STEUNEND  STEUNEND 32,50€                             35,00€                             



Gerrie Kaal: vraagt aandacht voor opruimen en schoon houden kleedkamers. Wim 
Grutters en Jaap Westerhof nemen dit op zich.

Leon Temmink: geen begroting 75-jarig bestaan. Klopt, komt later, moet financieel 
kloppend en dekkend zijn en verantwoordelijk.

De Algemene Ledenvergadering stelt vast per 30 september 2019

Notulen van 4 oktober 2018

Financiële verantwoording 2018-2019

Begroting 2019-2020

Rondvraag 
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• Leden gaan akkoord met de samenstelling van het bestuur zoals      
hierna genoemd.

Na zittingsperiode van 3 jaar dient elk bestuurslid opnieuw gekozen te 
worden. 

• Monique Heijl, zij stelt zich nog voor 1 jaar herkiesbaar 
• Alle overige bestuursleden: Lotte van Reijen, Jos Nielen, Willem de Haan, 

Ron Koolen, Howha May, Gerben van Ophuizen, Niels van der Heijden en 
Rob Hoffmann blijven in functie.

Agendapunt 8
Bestuursverkiezing
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Lid bestuur Benoeming ALV 1e 2e 3e

Howha May 11 november 2011 2014 2017 2020

Monique Heijl 7 oktober 2013 2016 2019 2022

Rob Hoffmann 6 oktober 2014 2017 2020 2023

Gerben van Ophuizen 6 oktober 2014 2017 2020 2023

Ron Koolen september 2016 2019 2022 2025

Niels van der Heijden 21 september 2017 2020 2023 2026

Lotte van Reijen 4 oktober 2018 2021 2024 2027

Jos Nielen 4 oktober 2018 2021 2024 2027

Willem de Haan 30 september 2019 2022 2025 2028



Rob Hoffmann voorzitter

Lotte van Reijen secretaris

Monique Heijl penningmeester

Howha May toernooicommissie

Niels van der Heijden TC / Jeugd

Willem de Haan Senioren, 75 jaar SIOL

Gerben van Ophuizen ICT en communicatie, 
sponsoring

Ron Koolen facilitair, activiteiten &
algemeen

Jos Nielen algemeen

Bestuur SIOL 2019-2020
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De notulen van de ALV van 30 september 2019 

worden gepubliceerd op www.siol.nl

Agendapunt 9
Sluiting
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