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Notulen ALV d.d. 16-12-2019 
Aanvang 20:00 uur 

 

 

1. Opening 

De vergadering wordt iets later dan gepland geopend om 20:10u. De 

presentielijst is getekend door 13+7 aanwezigen. Wij hebben afmeldingen 

ontvangen van: 

- de heer F.J. Koper 

- de heer P. van der Mije 

- de heer M. Schraal 

- de heer C. Jongbloed 

- de heer P. Pijper 

- Michael Lijesen 

- Roel van de Heuvel 

 

Voorwoord van de voorzitter 

 

“Goedenavond, 

 

Ik heet u namens alle bestuursleden hartelijk welkom op de 2e algemene leden 

vergadering van SV Zandvoort van 2019. Alleen is deze iets beter gepland dan de vorige. 

Is de presentielijst door iedereen getekend? We moeten tenslotte wel een goed 

overzicht hebben. Er zijn zoveel mensen…… 

Tijdens mijn inleiding en de vergadering is de bar gesloten. 

Maar de voorgaande vergaderingen hebben we geleerd dat wij geen uren bezig zijn.  

Voordat we vragen krijgen: de foto’s hangen nog niet. En dat heeft alles te maken met 

de tijd die wij als bestuursleden hebben om dit te doen. De laatste vergadering leek er 

voortgang geboekt, daar is echter nog weinig van terechtgekomen. 

Maar daar willen wij straks ook wat over zeggen. 

 

Er zijn weer enkele noodzakelijke aankopen geweest. Een waterkoker voor de keuken en 

een schrobmachine die het schoonhouden vereenvoudigd. Tenslotte hebben wij door 

de week ook Ducky Duck hier rond rennen. 

 

Afgelopen seizoen werden de niet rokers steeds groter in getale. Zelfs ik moest er toch 

een beetje in meegaan. Er is nog niet echt een verbod maar wij hebben wel verzoeken 

her en der hangen die iedere roker vraagt, niet te roken tijdens de jeugdwedstrijden. 

Zeker niet langs de lijn van de velden als de kinderen er voetballen 
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Het handhaven hiervan is moeilijk en niet te doen. Maar wij vertrouwen hier wel op het 

gezonde verstand van de ouders, opa’s en oma’s en verdere toeschouwers. 

Natuurlijk praten wij ook over een verder verbod. Maar daar komt steeds het 

handhaven om de hoek kijken. Wie zal dat doen??? 

Over een paar jaar zal er echter een landelijk verbod komen. 

 

Vorig jaar kregen wij van de gemeente de toezegging dat er LED verlichting zou komen. 

Maarrrrrrr: ook vorig jaar werd duidelijk dat de GP naar Zandvoort zou komen. Al heel 

snel bereikte ons het bericht dat de gemeente de belofte niet kon nakomen ivm de 

onverwachte, niet voorziene en niet begrote uitgaven die zij zouden krijgen. Ik kom hier 

zo nog op terug. 

 

Vorig jaar zijn door de inzet van de helaas voor de laatste maal aan deze tafel zittende 

secretaris Richard B en zijn naamgenoot Richard K, 10 scheidsrechters en 10 trainers 

opgeleid. Een subsidie is aangevraagd en ontvangen. 

Er is ons gevraagd Walking voetbal te gaan promoten. Dit werd gedaan door 

medewerkers van Sportimpuls van de gemeente. Er is zelfs een heuse 

promotiewedstrijd georganiseerd. Er werd op diverse plekken, waaronder pluspunt, 

melding hiervan gemaakt. Wat bleek, alleen Willem Hoppe was aanwezig. Wij hebben 

ruimte en ouderen genoeg, maar het komt niet van de grond. Helaas de subsidie is een 

leuk bedrag.  

 

Over uitgaven gesproken. U ziet op het financieel overzicht ook uitgaven aan Muta. Dat 

zijn grotendeels echt noodzakelijke kosten geweest en een aardige voorraad is nog 

aanwezig voor de verkoop. 

Pieter Brune is voor ons op dit moment degene die de inkopen bijhoudt. Hij is groot en 

sterk dus spreek hem niet tegen. Maar ik kan u verzekeren dat hij heel secuur te werk 

gaat. Ik bedoel hier absoluut helemaal niets mee naar voorgaande jaren, maar wij 

vinden het gewoon prettiger en overzichtelijker als 1 persoon verantwoordelijk is voor 

de contacten met Muta. 

 

Wij hebben het afgelopen seizoen in juni enkele grote toernooien gehad. Freek bleek 

enkele kennissen te hebben die werkzaam zijn bij grote bedrijven die accommodatie 

zochten voor bedrijfstoernooien. Eentjes was er zelfs internationaal. 

Yvonne heeft voor de club goede financiële afspraken kunnen maken. 

En mede door de inzet van diverse vrijwilligers konden wij een leuke som geld 

bijschrijven. 
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Echter Yvonne had toen al aangegeven zich wat meer terug te trekken uit de kantine. 

Dus wat moet je dan…… BertJan van het sportcafé kreeg hier lucht van en benaderde 

mij om de kantine te gaan pachten. Dat zou voor ons als bestuur heel veel inspanning 

schelen. Na diverse gesprekken bleek toch dat dit voor ons een te grote financiële 

aderlating zou zijn en hebben wij de gesprekken afgekapt. Ook natuurlijk omdat Von 

besloot toch nog door te gaan. En daar waren wij uiteraard zeer blij mee. 

 

Het innen van de contributie is dit jaar door de inzet van Richard K op een andere 

manier gegaan als dat wij al 77 jaar gewend zijn. Het heeft nogal wat discussies 

opgeleverd want zoals u weet is onze ledenadministrateur Willem Hoppe een oude 

boekhouder en die wil alles tot op een cent nauwkeurig hebben. En zo hoort het ook!!! 

Een verschil van 3,5 Euro door een vergeten BTW werd na 1,5 uur duidelijk. Maar het 

innen gaat goed, sneller en duidelijker. 

Amal, als penningmeester en Jack als vice penningmeester (heb ik er maar van gemaakt 

�) zijn meester in het bijhouden van de uitgaven en voorbereiden van de jaarstukken, 

en zij zijn er uiteraard blij mee en dit vereenvoudigd weer hun werk.  

 

Ik zal het nooit vergeten. Voorjaar 2018. Een wedstrijd van het 2e  uit tegen WVHEDW. 

Roel, Otto en ik zaten in de zon te kijken en een beetje te kletsen over de Races en 

vroeger. Een camping op ons complex zou toch wel wat zijn, opperde Roel. En zo was 

een idee geboren. In November van 2018 werd aangegeven dat er mogelijk een GP zou 

komen. Ik schreef een brief en mail naar het circuit en de gemeente. Het circuit 

reageerde bijna direct. De gemeente niet. En zo was de samenwerking met het circuit 

een feit. Er zijn vele gesprekken en overleggen geweest. De samenwerking werd steeds 

hechter en de plannen werden duidelijker. De Hockeyclub (vertegenwoordigd door 

Judith van Gelder als voorzitster en haar man Cor namens de Sportraad) werd er door 

het circuit bij betrokken. Ik vond welkome en dankbare hulp bij mijn goede vriend Piet P, 

terwijl Anita de Wijs, coach van ons jongste meiden team, mij indien nodig juridisch zou 

willen bijstaan. Geweldig natuurlijk. 

En onder tussen zijn er goede afspraken gemaakt. Er komt een camping op onze 

terreinen. Dit legt ons geen windeieren. Echter zal ons complex niet beschikbaar zijn van 

donderdag 23-4 tot donderdag 7-5. De KNVB en KNHB zijn al direct geïnformeerd en 

houden er rekening mee. Dit is gedaan in overleg met de gemeente. 

Ik heb contact gezocht met Vogelenzang en daar kan getraind worden door de selectie 

en indien gewenst ook door andere teams Zij staan ervoor open. Natuurlijk zal er wel 

goed overleg moeten zijn over tijden e.d. 

De Jeugdcommissie gaf aan dat het dan voorjaarsvakantie is dus veel trainingen van de 

jeugd zouden toch al geen doorgang vinden. 
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Op een gegeven moment dit najaar werd ik door een wethouder, in de Vomar 

notabene, benaderd. Het was hem allemaal onduidelijk wat nu de plannen waren (let 

wel ik heb samen met Malou Postuma van de gemeente de KNVB benaderd). En deze 

beste man was het er niet allemaal mee eens. Mooi op tijd toch……………. 

Anita heeft voor mij een zeer scherpe brief opgesteld die ik bij nader inzien maar niet 

heb gebruikt. Wel een aantal fragmenten vertaald naar mijn eigen taal. Ik kreeg toen 

een gesprek met Ellen Verhey. Ook wethouder zoals iedereen weet: Natuurlijk weet ik 

hiervan wat geweldig dat jullie dit doen en wat een goede ontwikkeling voor jullie en de 

sportvereniging. ???? Snapt u het. 

Wij (Judith Cor, Piet en ik ) hebben wel een gesprek gehad met de wethouder. Hij 

doelde nu op een bijdrage aan de aangrenzende sportclubs. Hier wilden wij deels in 

meegaan, tot je bijvoorbeeld te horen krijgt dat ook de padvinders gaan verhuren…. En 

daar doelde de wethouder toch bijvoorbeeld op. 

 

Wij zijn er nog niet uit en komende woensdag zal er weer een gesprek zijn met de 

gemeente. Morgen heb ik een gesprek met de gemeente over een plek voor de 

tennishal, daar zien zij ook ruimte bij ons….. 

 

Na dit seizoen gaat Ted ons verlaten. Hij heeft ons een kampioenschap bezorgd van de 

derde klasse, een rommelig vorig seizoen, maar je eindigt toch op een 5e plek en 

momenteel zijn wij net geen winterkampioen met een zeer goed voetballend team. Dus 

waar eindigt dit seizoen………………………. Wij moeten naarstig op zoek naar een nieuwe 

trainer en mogelijk eentje die een eerste klasser mag trainen..  

 

Ik ben er bijna doorheen. Binnenkort gaat Yvonne hier een pasjes systeem introduceren. 

Het is de bedoeling dat ieder lid een pasje krijgt waar hij of zij mee kan betalen. 

Kinderen die hier losgelaten worden (ja want zo gaat het nog steeds) kunnen een pasje 

mee krijgen en hoeven dus geen contant geld op zak te hebben. De pasjes kunnen zowel 

hier al thuis opgeladen worden. Zo minimaliseren wij het contante geld achter de bar. 

 

Ik heb wat verteld over de zaken in het afgelopen seizoen en dit seizoen, vaak zijn de 

namen van bestuursleden (allen met volledige banen) voorbij gekomen. Gelukkig komen 

Piet Pijper en Pieter Brune steeds vaker in beeld en helpt Nanfred ons nog steeds waar 

nodig, maar daar redden wij het echt niet mee binnen het bestuur en deze vereniging. 

Vroeger, en zo beschouw ik het nog steeds, was het een eer om in het bestuur te zitten, 

nu is het enige wat je hoort als je hulp vraagt ; Ik heb geen tijd hoor………….. 

 

We gaan nu naar punt 2.” 



 
 

5 

 

 

 

2. Mededelingen 

De voorzitter vraagt aan de secretaris of er mededelingen zijn. Er zijn 

geen mededelingen. 

 

3. Ingekomen stukken 

De voorzitter vraagt aan de secretaris of er ingekomen stukken zijn.  

 

- verslag van de kascommissie is binnengekomen. Hier wordt later onder 

punt 9 verder op ingegaan. 

 

De kascommissie stelt de vergadering in haar brief d.d. 15-12-2019 

voor om het bestuur voor het boekjaar 2018-2019 te dechargeren en de 

begroting goed te keuren. 

 

4. Wij gedenken de overledenen 

Op 20-02-2019 is overleden de heer Gé Oosterbaan op de leeftijd van 90 

jaar, 17 jaar lid en Lid van Verdienste. 

 

Op 25-03-2019 is overleden de heer Jaap Methorst op de leeftijd van 91 

jaar, 19 jaar lid en Lid van Verdienste. 

 

Op 12-05-2019 is overleden de heer Arie Vermaat op de leeftijd van 74 

jaar, 56 jaar lid en Lid van Verdienste. 

 

Op 26-07-2019 is overleden de heer Dragan Petrovic op de leeftijd van 65 

jaar, 28 jaar lid en Lid van Verdienste. 

 

Op 15-09-2019 is overleden de heer Wladimir Schmidt op de leeftijd van 

86 jaar en 72 jaar lid. 

 

Er wordt 1 minuut stilte gehouden. 

 

5. Huldiging aaneengesloten 25, 40, 50, 60 en 70-jarig lidmaatschap 

Naar voren worden geroepen (beurtelings): 

Freek Koper  70 jaar lid (afwezig); 

Peter Logmans 50 jaar lid; 

Piet van der Mije 60 jaar lid (afwezig); 

Guus Paap  60 jaar lid; 

Fred van Rhee 60 jaar lid (afwezig); 

Michel Schraal 40 jaar lid (afwezig); 

Engel Stobbelaar 60 jaar lid. 
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Alle aanwezige jubilarissen zijn naar voren geroepen en hebben een speld 

ontvangen met een bos bloemen. 

 

6. Lid van verdienste 

Het bestuur heeft dit seizoen geen lid van verdienste gekozen. 

 

7. Goedkeuring verslag ALV d.d. 11-02-2019 

Aan de aanwezigen wordt gevraagd of eenieder het verslag van de laatste 

ledenvergadering geeft gelezen en of hier op- of aanmerkingen op zijn. 

Vanuit de zaal komen er geen opmerkingen. 

 

De secretaris wordt bedankt voor het opmaken van het verslag. 

 

8. Goedkeuring jaarverslag bestuur seizoen 2018/2019 

Aan de aanwezigen wordt gevraagd of eenieder het verslag van het 

bestuur heeft gelezen en of hier op- of aanmerkingen op zijn. Vanuit de 

zaal komen er geen opmerkingen. 

 

De secretaris wordt wederom bedankt voor het opmaken van het 

jaarverslag. 

 

9. Verslag Kascommissie en verlening decharge aan het bestuur 

Op 15-12-2019 heeft de kascommissie de financiële administratie van het 

boekjaar 2018-2019 gecontroleerd alsmede de begroting voor 2019-2020. 

Een delegatie bestaande uit Piet Pijper en Joop Paap hebben deze taak 

verricht in het bijzijn van de voorzitter, de penningmeester en Nanfred 

Bakels.  

 

Het verslag wordt voorgelezen door de voorzitter.   

 

Op zondag 15 december 2019 heeft de kascommissie het verslag van 

goedkeuring verzonden en stelt de vergadering voor om het bestuur 

decharge te verlenen. De vergadering heeft het advies van de 

kascommissie opgevolgd en heeft het bestuur decharge verleend. 

 

10. Benoeming Kascommissieleden 

Er zijn vooralsnog geen gegadigden, hier komen we later op terug.  
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11. Goedkeuring en vaststelling financiële jaarstukken 2018-2019 

Aan de aanwezigen wordt gevraagd of er nog vragen of opmerkingen zijn 

op de financiële stukken. Jan en Amal staan paraat om eventuele vragen 

te beantwoorden. Vanuit de zaal is er niemand die een op- of aanmerking 

heeft. Amal, Gitte en Nanfred worden van harte bedankt voor hun inzet. 

 

12. Vaststelling begroting seizoen 2019-2020 

Aan de aanwezigen wordt gevraagd of er nog vragen of opmerkingen zijn 

op de begroting. Vanuit de zaal volgt de eerste vraag van Wim Hoppe: ik 

mis op de begroting de bijdrage vanuit het circuit voor de komende GP. 

Dit is bewust nog niet vermeld omdat dit nog niet is vastgelegd. Zodra er 

concrete afspraken zijn gemaakt en vastgelegd kan een en ander worden 

gecommuniceerd. 

 

Peter Logmans: jullie faciliteren enkel in overnachtingen? Ja het complex 

wordt afgestaan aan de organisatie en hier staat ook een vergoeding 

tegenover. In eerste aanleg wilden wij naast het beschikbaar stellen van 

de velden voor de camping om zelf vanuit het clubgebouw te voorzien in 

eten en drinken. Voorts is afgesproken om het gehele complex inclusief 

clubgebouw af te staan. 
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13. Bestuursverkiezing 

 

Naam Functie Aangetreden Aftredend Herkiesbaar 

Jan v.d. Leden Voorzitter 28-11-2016 16-12-2019 Ja 

Amal Kerkouri Penningmeester 18-12-2017 18-12-2020  

Richard Bruijnzeel Secretaris 28-11-2016 16-12-2019 Nee 

Jack Goedegebuure Bestuurslid 18-12-2017 18-12-2020  

Yvonne Lijesen Bestuurslid 28-11-2016 16-12-2019 Nee 

Reinier Kreuger Bestuurslid 28-11-2016 16-12-2019 Nee 

Richard Krijthe Bestuurslid 28-11-2016 16-12-2019 Ja 

     

     

      

 

De volgende bestuursleden treden per heden af: Yvonne Lijesen, Richard 

Bruijnzeel en Reinier Kreuger. Kandidaat bestuursleden konden schriftelijk 

worden voorgedragen door tenminste 10 leden, uiterlijk 5 dagen voor 

aanvang van de Algemene Ledenvergadering d.d. 16-12-2019. Er hebben 

zich tot nu toe geen kandidaten gemeld bij de secretaris voor een 

bestuursfunctie. 

 

Er zijn helaas geen nieuwe aanmeldingen voor de functie secretaris. Wel 

zal er binnenkort een gesprek plaatsvinden met Peter Cruiming. Verder 

heeft Piet Pijper aangegeven bij zijn afmelding voor vanavond dat hij 

beschikbaar is voor een positie in het bestuur. Is iemand hier op tegen? 

Wim Hoppe geeft aan dat dit vooraf moet worden gemeld en worden 

gepubliceerd. Peter Logmans: je mag al blij zijn als er iemand zich meld. 

Als iemand hier alsnog moeilijk om gaat doen dan zien we dat dan wel 

weer. De zaal wordt gevraagd of er iemand op tegen is? Het antwoord is 

nee. 

 

Aangezien Richard Bruijnzeel per heden aftreedt als bestuurslid wordt hij 

door Jan hartelijk bedankt voor zijn inzet en krijgt een prachtige bos 

bloemen overhandigt.  
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14. Presentatie nieuw Vrijwilligersbeleid 

Richard Krijthe heeft namens het bestuur een uitwerking gemaakt van een 

nieuw vrijwilligersbeleid en heeft hier een toelichting op gegeven:  

 

Waarom een vrijwilligersbeleid? 

In de ALV van vorig jaar werd het bestuur gevraagd om met een plan van 

aanpak te komen en te kijken naar de mogelijkheden voor het invullen 

van vrijwilligerstaken binnen S.V. Zandvoort. De groep vrijwilligers die wij 

iedere week benaderen om taken uit te voeren, is te klein voor het aantal 

taken wat uitgevoerd wordt. Velen doen dubbele taken, of zijn de hele 

zaterdag op de club in de weer om het voor de leden een zorgeloze 

voetbalzaterdag van te maken. Wij willen niet meer de 

verantwoordelijkheid bij de vrijwilliger leggen die al zoveel doet, maar bij 

alle leden van onze mooie vereniging. 

Iedereen die lid is of wordt van S.V. Zandvoort heeft o.a. recht op het 

krijgen van trainingen, het spelen van wedstrijden, het ontvangen van een 

wedstrijdtenue. Ieder lid heeft ook de plicht om zijn of haar bijdrage te 

doen aan de vereniging S.V. Zandvoort. 

 

Wat gaat er precies veranderen? 

Per 1 januari gaan wij werken met een systeem waarbij alle leden een 

vast gesteld aantal (uren) punten behaald. Hiermee worden dus alle leden 

geacht om hun steentje bij te gaan dragen aan vrijwilligerstaken. 

Een aantal taken hebben wij al gedefinieerd , zoals het draaien van een 

kantinedienst of het fluiten van wedstrijden. Dit wordt aangevuld met het 

bemannen van het wedstrijdsecretariaat of de keuken. Daarnaast zullen 

wij de taken verder uitbreiden met nog andere taken. 

Het tweede gedeelte van het seizoen zullen we middels een pilot dit 

verder gaan uitrollen. De kantinediensten zullen net als begin van het 

seizoen in januari gepubliceerd worden, zodat ieder team op tijd weet 

wanneer zij deze dienst draaien. We doen dit nu 2 jaar op deze manier. 

Het enige wat verandert is dat je via de site een planning ziet, en je op 

individu jezelf kunt “inroosteren”.Hiermee willen wij ervoor zorgen dat 

leden zich bewust gaan worden van zaken die als vanzelfsprekend worden 

beschouwd. Wanneer iedereen een klein beetje doet, zullen wij er als 

vereniging enorm veel sterker uit komen. 

 

Maar hoe werkt dat dan? 

Ieder lid krijgt begin van het jaar een email met daarin de inloggegevens 

voor het vrijwilligersrooster. Je kunt jezelf dan inplannen voor het komend 

jaar, wanneer jij kunt.  In een nieuwsbrief komt nog e.e.a. uitgelegd aan 

de leden, met daarbij ook de instructies tot het invullen van het rooster. 
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Monitoring van het komende half jaar is belangrijk om tot de volgende 

stap in het vrijwilligersbeleid te komen. Alle punten die we kunnen 

verbeteren, of aanscherpen, zullen we voor de start van het nieuwe 

seizoen (‘20/’21) verwerkt en weer gedeeld hebben met de leden van S.V. 

Zandvoort.  

 

Vragen? Lonneke: kun je je als ouder bij bardiensten inschrijven op 

andere momenten dan je kind speelt? Ja, er zijn verschillende diensten 

beschikbaar op verschillende momenten waar zelf voor kan worden 

gekozen. En wat als een wedstrijd wordt afgelast? Dat hangt ervan af, 

soms is er een aangepast programma, bij annulering kan dit vooraf 

worden aangegeven. 

 

Op de website is inmiddels een instructie geplaatst over de 

vrijwilligersmodule. 

 

Vraag van Herman Bosman: De nieuwe leden, hoe komen zij te weten 

over het hoe en wat? De documenten hiervoor is ook aan gewerkt en is 

bijna gereed, vanaf volgend seizoen komt er een verenigingsgids waar alle 

belangrijke info in komt te staan. Daarnaast komen er maandelijks 

bijeenkomsten om mensen persoonlijk en face to face te informeren. 

 

Herman vult aan: bij de zeilvereniging wordt verwacht dat je bijdraagt. 

Blijft dit uit dan wordt aangegeven dat je wellicht niet geschikt bent als 

lid. Richard geeft aan dat je als vereniging wel de mensen moet 

meenemen in de vrijwilligerstaken er zijn, een en ander transparant 

maken etc. Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid en bereidwilligheid. 

 

Peter Logmans: de afgelopen 7 jaar ben ik voorzitter geweest van de 

golfclub hiernaast. Hierbij kwamen er jaarlijks nieuwe leden die werden 

meegenomen in de do’s en don’ts van de vereniging. Dit idee spreekt me 

aan, de uitdaging voor SV Zandvoort zit hem met name in dat je meer 

met ouders te maken hebt van de kinderen. Maar maak mensen wegwijs 

en neem ze mee. 

 

Wim Hoppe: geldt de registratie voor alle leden? Nee alleen voor alle 

actieve leden, dus niet de niet-spelende leden, leden van verdienste etc. 

 

15. Rondvraag 

Jan Willem Groen: ik heb een vraag over de zonnepanelen. Uit de tijd van 

Chris Jongbloed begreep ik dat de zonnepanelen van destijds niet zo goed 

zijn. Sinds afgelopen augustus schijnt de omvormer stuk te zijn, scheelt 

dit nu structureel inkomsten? Jan: bij de aanvang bleek al dat wij er 



 
 

11 

 

weinig aan zouden overhouden. JWG: hebben deze panelen dan nog wel 

zin? Jan geeft aan dat de zonnepanelen worden meegenomen in een 

gesprek dat aanstaande woensdag gaat plaatsvinden met Joop Berendse. 

Hierbij wordt verder ook gesproken over led-verlichting voor veld 1 en 

veld 2. Dit zou een grote aanwinst voor de vereniging zijn. Naast de 

besparing in kosten levert het ook het voordeel dat de lampen tussentijds 

uit kunnen worden gezet indien nodig. 

 

Een aanvulling van Jan op het aanstaande gesprek met de gemeente. Er 

wordt gesproken over de komst van een tennishal. De gemeente 

onderzoekt verschillende locaties, zoals tussen de golfbaan en de sporthal, 

maar ook eventueel op de locatie naast veld 3. Hier staan wij nog voor 

open want als wij eenmaal grond hebben afgestaan kunnen we daarna 

nooit meer uitbreiden terwijl het gezien de toekomstige 

woningbouwontwikkeling aannemelijk is dat er meer kinderen zullen 

komen en dus meer potentiele leden. Daarnaast is de locatie van de oude 

handbal velden die amper worden gebruikt een veel logischere keuze. 

 

JWG: zijn er nog nieuwe ontwikkelingen voor uitbreiding van veld 7, het 

trapveldje gelegen naast het clubhuis? Dit is dus nog even wachten op de 

gemeente. 

 

Wim Hoppe: ik vind het schandalig dat er zo weinig actieve leden 

aanwezig zijn bij de vergadering. Het is uitermate teleurstellend dat er 

vanavond nagenoeg geen actieve leden zijn. Helaas is SV Zandvoort geen 

uitzondering, dit zie je bij zeer veel verenigingen tegenwoordig. Peter vult 

hierop aan dat hij is geschrokken. In het verleden was een opkomst van 

50 tot 60 mager, vanavond inclusief 7-koppieg bestuur slechts 20 

aanwezigen. Voorbeeld wederom de golfclub, waarbij men toch meer 

betrokken is. 

 

vraag van Peter over de grootste knijp voor vrijwilligerstekort, is dit de 

kantine? Ja, maar eigenlijk voornamelijk over de gehele linie komen we 

handjes tekort en het hoeft niet zo veel te zijn. Met een uurtje koffie 

inschenken of een uurtje sleutel uitgifte op het wedstrijdsecretariaat is de 

club al veel bij gebaat. De nieuwe module geeft veel goede hoop. 

 

16. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 21:30u. 


