
Notulen 

  

Aanwezige bestuursleden: 

Edwin Ruijgrok (voorzitter) 

Jan Bönker (secretaris) 

Bert Brals (penningmeester) 
Frank Willems (seniorenzaken) 

Frank Oud (wedstrijdsecretaris) 

Steven ten Brink (selectiezaken) 

  

Afwezig met kennisgeving 

Martijn Monster (voorzitter commissie) 

  

Aanwezige leden: 

6 leden 

  

Notulen: 

Jan Bönker 

  

Agenda: 

01   Opening 

02   Mededelingen 

03   Ingekomen stukken 

04   Notulen jaarvergadering 2012-2013 dd 31 oktober 2013 

05   Jaarverslagen afdeling voetbal SV Spaarnwoude en jeugdcommissie seizoen 2013-2014 

06   Toelichting exploitatierekening en balans seizoen 2013-2014 door penningmeester 

07   Verslag kascommissie seizoen 2013-2014 

08   Verkiezing kascommissie seizoen 2014-2015 



09   Bestuursverkiezing 

10   contributie 

11   informatie aangaande stand van zaken mbt bestuur stichting Sportpark Spaarnwoude 

12   rondvraag 

13   sluiting 

14   Actielijst 

  

1.     Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en schort deze op naar 20:30 uur ivm 
onvoldoende opkomst van de leden. 
Om 20:30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezige leden van harte 
welkom, in het bijzonder de aanwezige leden van verdienste. 

Ondanks de zeer lage opkomst van 6 leden zijn we statutair verplicht de vergadering te laten 
doorgaan. 

De rede van de lage opkomets is ten tijde van de jaarvergadering niet duidelijk en wordt nog 
nader onderzocht. 

  

2. Mededelingen 

Jan de Vries heeft zich afgemeld voor de jaarvergadering 

1 aanpassing op de agenda, zijnde de pauze na agendapunt 8 

  

3. Ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken 

  

4. Notulen jaarvergadering afd voetbal seizoen 2013-2014 

Concept notulen hebben ter inzage vanaf 10 oktober op de website van SV Spaarnwoude 
gestaan. 

Naar nu blijkt is dit niet helemaal goed verlopen en waren de notulen niet te vinden op de site, 
secretaris zegt toe dit met de webmaster te zullen bespreken.  Er zijn geen opmerkingen over 
de concept notulen en worden hierbij goedgekeurd en ondertekend door voorzitter en 
secretaris 

  



  

5. Jaarverslagen afdeling voetbal en jeugdcommissie seizoen 2013-2014 

De secretaris leest de jaarverslagen van afdeling voetbal en jeugdcommissie seizoen 2013-
2014 voor. 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen 

  

  

6. Toelichting exploitatierekening en balans 2013-2014 door penningmeester 

Penningmeester geeft een toelichting op de exploitatierekening en balans 2013-2014 

•       Inkomsten contributie senioren zijn lager ivm 1 team minder 

•       Representatie bestuur is hoger uitgevallen ivm kampioenschappen div teams en 
representatie stoppende bestuursleden en kosten tav jubilea en overlijden. 

•       Bedrag bij uitwisseling Saxilby is niet actueel moet nog eea verrekend worden 

•       Marcel Wessels fonds stond 2013-2014 voor het laatst op de balans, vervalt. De 
vergoeding voor keeperhandschoenen blijft wel gehandhaafd, wordt alleen uit de 
sponsorpot voldaan 

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen 

  

7. Kascommissie 

Omdat Karel Kort verhinderd was is Marc kroon bereid gevonden zijn taak over te nemen. De 
kas controle financiële cijfers 2013-2014 is uitgevoerd door Ricardo Coelho en Marc kroon. 
De Penningmeester leest het verslag van de kascommissie voor. Hierbij verklaart de 
kascommissie dat zij geen onrechtmatigheden in de financiële administratie van de voetbal te 
hebben geconstateerd. Zij stellen voor het bestuur voor haar gevoerde financiële beleid 
decharge te verlenen. Dit betreft het seizoen 2013-2014. 

  

8. Verkiezing kascommissie 

Voor het seizoen 2014-2015 zal de kascommissie bestaan uit; 

•       Marc Kroon 

•       Henk van Ommeren 

•       Cees Lemmers (reserve) 

  

9. Bestuursverkiezing 



Periodiek aftredend en niet herkiesbaar: 

  

Bert Brals (penningmeester en vicevoorzitter). Bert heeft al in een vroeg stadium aangegeven 
zijn functie van penningmeester en vicevoorzitter te zullen neerleggen zodra hij zitting neemt 
in het bestuur van Stichting Sportpart Spaarnwoude. Voorzitter bedankt Bert voor zijn 
werkzaamheden. 

  

Frank Oud stopt na 4 jaar als wedstrijdsecretaris en ledenadministrateur, maakt nog wel het 
lopende seizoen af. Voorzitter bedankt Frank voor zijn werkzaamheden. Er is nog geen 
invullende voor de openvallende vacature van wedstrijdsecretaris. Jan Bönker neemt de 
werkzaamheden van de ledenadministratie over van Frank. 

  

Steven ten Brink, niet vermeld op de agenda maar heeft ten kennen gegeven na het seizoen 
2014-2015 te zullen stoppen als bestuurslid selectiezaken. 

  

Aantredend en verkiesbaar 

  

Simon Visser (penningmeester). Simon is al sinds januari 2014 operationeel als 
penningmeester voor het hoofdbestuur en wordt zonder commentaar als bestuurslid 
aangenomen 

  

10. Contributie 

De norm binnen SV Spaarnwoude afd voetbal is om contributie alleen te verhogen als de 
financiën daarom vragen. Bestuur SV Spaarnwoude streeft een transparantie naar haar leden 
na en geeft een toelichting waarom een contributie verhoging noodzakelijk is. 

 De afgelopen periode heeft de vereniging extra geld moeten vrij maken aan de vergoedingen 
aan trainers (gecertificeerde), om deze voor de club te kunnen behouden, ook tav arbitrage 
moeten wij geld reserveren omdat het niet lukt binnen de vereniging scheidsrechters in te 
zetten en we deze extern moeten gaan inhuren 

  

Bestuur stelt met ingang met het lopende seizoen een contributie verhoging van € 15,- voor. 

Deze verhoging geldt voor alle leden zowel jeugd als senioren 

  

  

  



  

  

11.   Informatie aangaande stand van zaken mbt bestuur Stichting Sportpark 

Dit agendapunt is per abuis op agenda gezet. 

Bestuur stichting Sportpark is zeer voortvarend aan de slag gegaan en heeft een aantal 
zaken binnen Spaarnwoude aangepakt, zo zijn er een aantal verbeteringen aan de bar en 
keuken uitgevoerd en zijn er plannen voor de metamorfose van de kantine. 

Nb; dit agendapunt zal niet meer op de agenda van de jaarvergadering afd voetbal 
terugkeren. 

  

  

12. Rondvraag 

Er zijn geen leden met vragen 

  

13. Sluiting 

De voorzitter sluit om 21:10 de vergadering en nodigt een ieder uit voor een drankje aan de 
bar 

  

  

  

SV Spaarnwoude afdeling voetbal 

  

Edwin Ruijgrok                                                                                     Jan Bönker 

Voorzitter                                                                                 secretaris 

  

      

  


