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Aanwezig Bestuur Voetbal: Peter Hugtenburg, Simon Visser 
Aanwezig Bestuur Softbal: Sander Jager 
Aanwezig Bestuur Klaverjas: Henk Goebert, Ed Karman 
 
Aanwezig van de voetbal:  21 personen hebben de presentielijst getekend (benodigd 20) 
Aanwezig van de softbal:   4 van de benodigde    8  personen 
Aanwezig van de klaverjas: 12 van de benodigde  13 personen 
 
Afwezig met kennisgeving van de voetbal:  Marvin Koster  
 
Afwezig zonder afbericht van de klaverjas: Piet van Opzeeland  
 
  

 
Agenda 
 
01 Opening  
02 Aanvullingen / wijzigingen agenda 
03 Mededelingen van het bestuur 
04 Notulen Algemene vergadering  
05 Jaarverslagen afdelingen 
06 Verslag Penningmeester 
07  Bestuurssamenstelling 
08 Ingekomen agendapunten 
09 Rondvraag 
10 Sluiting 
 
 
Notulen  
 
01. Opening  

• Peter Hugtenburg opent deze vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder 
de Ereleden en Leden van Verdienste.  

 
02. Aanvullingen / wijzigingen agenda 

• Extra agendapunt; Ontwikkelingen Sportpark 
 
03. Mededelingen van het bestuur 

• Werkzaamheden van de Jubileumcommissie 100/50 lopen voorspoedig. Ajax heeft toegezegd te komen 
spelen. Volgens de voorzitter gaat het een mooi weekend worden. 

• Bij de Afdeling Voetbal is gestart met “Walking Football” voor mannen/vrouwen van 55 jaar en ouder. 
Iedere vrijdagochtend van 9.30-11.30 wordt er gespeeld. Iedereen is welkom om te komen kijken en zelf 
mee te doen. 

• Simon Visser gaat komend jaar helaas stoppen met zijn werkzaamheden als penningmeester. Afdeling 
voetbal gaat nu op zoek naar een nieuwe penningmeester, eventuele gegadigden mogen zich melden. 

• Sander Jager geeft aan dat Marion Kortekaas bij de Afdeling Softbal is aangesteld tot ”Lid van Verdienste” 
voor alle werkzaamheden die zij voor de afdeling verricht heeft.  
Jerry van Ommeren is aangesteld als “Clubicoon” omdat hij al 25 jaar speler van het 1e team is.  
 

04. Notulen Algemene Jaarvergadering Omnivereniging d.d. 29 november 2017 
• Bert Brals vraagt waarom er bij de aanwezigheid van leden geen melding wordt gemaakt van de leden afd. 

softbal en klaverjas. Zal worden aangevuld. 
• De notulen worden verder goedgekeurd, met dank aan de notulist. 

 
05. Jaarverslagen van de Afdelingen  
 Deze jaarverslagen zijn reeds behandeld in de afdelingsvergaderingen en in principe goedgekeurd. 

• Jaarverslag Afd. Voetbal, geen vragen of opmerkingen. 
• Jaarverslag Afd. Honk en Softbal, geen vragen of opmerkingen. 
• Jaarverslag Afd. Klaverjas, geen vragen of opmerkingen. 
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06. Verslag penningmeester  
• Penningmeester geeft toelichting op het financieel jaarverslag en geeft aan dat de cijfers reeds zijn 

besproken in de afdelingsvergaderingen. Het financieel jaarverslag Omnivereniging is een totaaloverzicht 
en informatief van karakter. Algemene conclusie is dat we nog steeds een redelijk gezonde vereniging zijn 
en hopen dat in stand te houden. 

 
07. Bestuurssamenstelling 

De bestuurssamenstelling van de Omni-vereniging blijft ongewijzigd.   
 Samenstelling dagelijks bestuur;  
 Voorzitter:  Peter Hugtenburg 

Secretaris:   Ed Karman 
Penningmeester:  Simon Visser 
Overige bestuursleden: Henk Goebert (Afd.Klaverjas), Sander Jager en Piet Roest (Afd.Softbal),   
 

08. Ingekomen agendapunten 
 
     Ontwikkelingen sportpak 

• Bert Brals geeft een toelichting over de stand van zaken betreffende de plannen van “Hartje Spaarndam”/ 
ontwikkeling sportpark. 
De kans dat het door gaat is erg groot (90%). Het plan is om samen met de Hockey en de 
Tennisvereniging  het sportcomplex te herindelen. In de Raadsvergadering van de Gemeente van 
afgelopen dinsdag was men zeer positief, maar de besluitvorming moet nog plaatsvinden. Het gaat hier 
om de bijdrage van de Gemeente van € 600.000,- (ook Gemeente Haarlem zal hiervoor € 70.000,- 
bijdragen). In de plannen zit een nieuw clubgebouw welke in eigen beheer zal blijven, maar wel met een 
garantstelling van de gemeente omdat de gemeente eigenaar blijft van de grond. In het ontwerp van het 
clubgebouw zal de kantine op de begane grond worden gesitueerd (wens Tennis en Hockey) en de 
kleedkamers op de verdieping. De parkeer plaatsen verhuizen naar de andere zijde van de Ringweg.  
Ron IJlstra vraagt wel aandacht voor voorzieningen voor de ouderen gezien de lange loopafstand van de 
parkeerplaats naar de kantine! 
Ed Karman vraagt of er al nagedacht is over de logistiek omdat het nieuwe clubgebouw op de plaats van 
het hoofdveld moet komen en het nieuwe voetbalveld op de plaats van de kantine. Bert geeft aan dat dit 
nog nader ingevuld moet worden, maar dat wellicht de kleedkamers van de huidige tennisvereniging hier 
ook een rol in gaan spelen. 
Henk van Ommeren verzoekt om in de plannen ook rekening te houden met een archief. 
Frank Duits geeft in aanvulling op voorgaande toelichting van Bert nog aan dat het hele proces behoorlijk 
verstoort is geweest door de actie van de voorzitter Dorpsraad, de heer Stapel. Er is ook nog 
onduidelijkheid t.a.v. het budget SLS voor het Dorpshuis. De heer Stapel heeft het dossier inmiddels 
overgedragen aan Paul Boom. 

 
09. Rondvraag 

• Frank Duits geeft nogmaals aan dat voor het afscheidsfeest van de gemeente bij SugarCity, eind 
december, inschrijvingen vereist worden en dat je anders geen toegang krijgt. Het feest is ook alleen 
bestemd voor  bewoners van de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 
 

10. Sluiting 
• Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn inbreng en 

zijn aanwezigheid en biedt de aanwezigen een consumptie aan. 
 
 
 
 
 
 Voor akkoord  
 Voorzitter Omni-vereniging;     Secretaris Omni; 
 
 Peter Hugtenburg      Ed Karman  
    
 …………………………………..     ……………………………………….. 


