
 
Verslag Algemene Ledenvergadering Stompwijk 92 – 3 november 2017 

 

Opening 

Peter Bol opent de jaarlijkse ledenvergadering. Er zijn in totaal 22 aanwezigen. 

 

1. Mededelingen en ingekomen stukken 

• Afwezig met kennisgeving zijn: Maarten van der Meer, Hans van Rhijn, Opa Kees van Riet, Karin Houthuijsen, 

Marieke Moes en Jan Luiten. 

• Dit jubileumjaar zijn er veel leuke zaken te vermelden zoals het jubileumboek, de pub quiz, sponsorloop en  

uiteindelijk het jubileumfeest met daarvoor de receptie. Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar bijdrage.  

• De procedure met betrekking tot de oud-penningmeester loopt, inmiddels is er al ruim € 12.000,- terug  

ontvangen. De civiele procedure is opgestart en hierover volgt binnenkort een gesprek met de rechter.  

 

2. Vaststelling verslag vorige jaarvergadering 

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd en vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag is het 

volgende te melden: 

• Er is meer communicatie via diverse kanalen zoals Facebook, Club TV, nieuwsbrief, website etc. De leden 

worden gevraagd om zelf ook meer informatie aan te leveren voor deze media. 

• De sponsorcommissie is nu ook vertegenwoordigd in de maandelijkse vergadering van het hoofdbestuur. 

• Er zijn 2 dames gestart als vrijwilligerscoördinator. Dit in verband met het grote tekort aan vrijwilligers.  

• De mediation is recent afgerond en door het hoofdbestuur als zeer positief ervaren. 

• Tom Janson is gestart met het buitenschilderwerk van de Meerhorst, in het voorjaar wordt afgelakt. 

• De introductie van het pinnen is zeer positief ontvangen en er wordt heel veel gebruik van gemaakt met 

circa 2800 transacties dit seizoen. 

 

3. Accommodatie 

Op de Meerhorst zijn de volgende zaken opgepakt: 

• Nieuwe sponsorborden 

• Kunstgras op veld 1 

• Nieuwe doeltjes in verband met nieuwe spelvisie voor de jeugd 

• Entreehok is verwijderd, als er behoefte is voor een nieuwe dan wil de Stichting gedeeltelijk sponsoren. 

• In de speeltuin is speelzand gestort, dit moet nog afgeschermd worden, want nu komt het op het kunstgras 

(wind) en in de sporthal (inloop) terecht. 

• Hek achter het hoofdveld is verwijderd. 

• Pannaveld wordt gerealiseerd, verwachting is dat dit ca. half november afgerond is. 

Ten aanzien van de locatie Haasbroek leest Peter Bol een verklaring voor namens het hoofdbestuur. De 

verklaring is als bijlage aan dit verslag toegevoegd. 

 

4. Kantine 

• De kantinecommissie heeft gezorgd voor een gezelligere aankleding van de kantine, maar er volgen nog een 

aantal zaken, zoals een leuke fotowand en een lounge-set. De fotowand wordt betaald vanuit de opbrengst 

van de voetbalquiz. 

• Er is nog steeds een groot tekort aan barmedewerkers en ook de kantinecommissie zelf zoekt nog 

commissieleden! 

 

5. Financiële verslagen 

• De cijfers over 2016-2017 van alle afdelingen worden doorgenomen en zijn akkoord bevonden door de 

kascommissieleden. Totaal hebben we een positief saldo van  de kas, -. 

Omni gecontroleerd door Anneke de Jong en Gerda van den Bosch 

Handbal gecontroleerd door Ankie van der Helm en Mandy Bartels 

Binnensport gecontroleerd door Eugenie van Geijlswijk en Hans van Rhijn 

Voetbal gecontroleerd door Angelique van Hoeijen en Theo van den Bosch 

(de als 2
e
 genoemde persoon is volgend jaar weer lid van de kascommissie) 

• Ook de begroting 2017-2018 wordt goedgekeurd. 

 



 
6. Presentaties van de afdelingen 

De afdelingen presenteren hun bijzonderheden van het afgelopen seizoen. Er is vooral een lichte daling van het 

totale aantal leden en een tekort aan bestuurs- en commissieleden. 

 

7. Bestuursverkiezing 

• Dagelijks bestuur: Jos van Doorn en Peter Bol zijn beiden aftredend en herkiesbaar, er zijn geen 

tegenkandidaten en er wordt akkoord gegaan met een nieuwe termijn van 3 jaar. Naar een omni-voorzitter 

kan, nu de mediationsessies zijn beëindigd, actief worden gezocht. 

• Binnensport: Jan Mooyman is als secretaris aftredend en niet herkiesbaar, maar neemt waar totdat de 

functie ingevuld is. 

Martin Bakker is aftredend als ledenadministrateur en niet herkiesbaar. Jan Mooyman heeft zich hiervoor 

aangeboden en krijgt akkoord vanuit de zaal. 

• Handbal: Zowel Eugenie van Geijlswijk (voorzitter) als Marieke Moes (secretaris) zijn aftredend en niet 

herkiesbaar. Voor beide functies staat de vacature open en wordt gezocht naar opvolging. 

• Voetbal: Zowel Lenie van den Bosch (penningmeester) als Yvon van Rijn (ledenadministratie) stoppen 

definitief. Ook hier wordt gezocht naar opvolging van de ontstane vacatures. 

 

8. Medewerkers en vrijwilligers bij de vereniging 

• Hier is al veel aandacht voor geweest en er is gewoon een nijpend tekort. Er wordt met een hoge werkdruk 

toch goed gepresteerd, maar ook roofbouw gepleegd op de huidige vrijwilligers. Met de komst van de 

vrijwilligerscoördinatoren en via verschillende workshops van sportbonden verwachten we hier een 

oplossing voor te gaan vinden. 

 

9. Rondvraag 

• Ria Kieft vraagt hoe het nu verder gaat met de informatie over Haasbroek, o.a. richting de leden, Gemeente 

Zoeterwoude etc. Peter geeft aan dat het besluit pas kortgeleden is genomen en dat de verdere stappen nog 

niet benoemd zijn. Hij verwijst naar wat binnen de verklaring wordt gesteld. Verder worden alle leden via het 

verslag van de algemene ledenvergadering en de nieuwsbrief geïnformeerd. 

• Er wordt gesproken over het opknappen van het 2
e
 en 3

e
 voetbalveld (misschien ook kunstgras). De vraag is 

of er wel rekening gehouden kan worden met het uitspelen van het seizoen en ook moet het doorgegeven 

worden aan de Jeugdcommissie, op 10 juni staat er nog een toernooi gepland! Hier wordt de nodige 

aandacht aan besteed. 

 

10. Sluiting 

Tot slot worden er bloemen en bedankjes uitgereikt aan Lenie van den Bosch en Eugenie van Geijlswijk en wordt 

de vergadering door Peter Bol gesloten.  


