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Aanwezige bestuursleden: 
Edwin Ruijgrok (voorzitter) 
Jan Bönker (secretaris) 
Simon Visser (penningmeester) 
Frank Willems (seniorenzaken) 
Martijn Monster (voorzitter jeugdcommissie) 
 
Aanwezige leden:  
17 leden 
 
Notulen: 
Jan Bönker 
 
Agenda: 
01 Opening  
02 Mededelingen 
03 Ingekomen stukken 
04 Notulen jaarvergadering 2013-2014 dd 23 oktober 2014 
05 Jaarverslagen afdeling voetbal SV Spaarnwoude en jeugdcommissie seizoen 2014-2015 
06 Toelichting exploitatierekening en balans seizoen 2014-2015 door penningmeester 
07 Verslag kascommissie seizoen 2014-2015 
08 Verkiezing kascommissie seizoen 2015-2016 
09 Bestuursverkiezing 
10 Acquisitie nieuwe bestuursleden hoofdbestuur en jeugdcommissie 
11 contributie 
12 rondvraag 
13 sluiting 
 
 
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 lage opkomst van 17 leden zijn we statutair verplicht de vergadering te laten doorgaan. 
 
 
2. Mededelingen 
Jan de Vries heeft zich afgemeld voor de jaarvergadering 
1 aanpassing op de agenda, de pauze na agendapunt 8 verschuift na punt 13 
 
3. Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken 
 
4. Notulen jaarvergadering afd voetbal seizoen 2013-2014 
Concept notulen hebben vanaf 1 oktober 2015 ter inzage op de website van SV Spaarnwoude gestaan. 
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 2014-2015 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 
Een van de aanwezige leden informeert naar de post trainer/opleidingen, penningmeester geeft een 
uitleg hoe deze post is samengesteld 
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7. Kascommissie 
De kas controle financiële cijfers 2014-2015 is uitgevoerd door Marc Kroon en Henk van Ommeren. 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 
2014-2015. 
 
8. Verkiezing kascommissie 
Voor het seizoen 2015-2016 zal de kascommissie bestaan uit; 

• Henk van Ommeren 
• Cees Lemmers 
• Brenda vd Aar (reserve) 

 
9. Bestuursverkiezing 
Voorzitter Edwin Ruijgrok en Bestuurslid Frank Willems hebben aangeven dat ze na 3 zittingsperioden 
gaan stoppen. We zijn Edwin en Frank zeer erkentelijk wat ze de afgelopen 9 jaar voor SV Spaarnwoude 
betekend hebben, wij zullen aan het eind van het seizoen op gepaste wijze afscheid van Edwin en Frank 
nemen. 
Martijn Monster voorzitter van de Jeugdcommissie heeft aangeven aan het eind van het seizoen te 
stoppen 

Ø Periodiek aftredend en niet herkiesbaar; Edwin Ruijgrok (Voorzitter), Frank Willems (Senioren-

zaken) Martijn Monster (Voorzitter Jeugdcommissie). 

Ø Periodiek aftredend en herkiesbaar; Jan Bönker (Secretaris) 

Er zijn geen bezwaren en Jan Bönker wordt herkozen voor een nieuwe periode  
 

10. Acquisitie Bestuur 
Zoals het er nu naar uitziet bestaat het bestuur in seizoen 2016-2017 nog uit twee personen tw; 
Simon Visser (penningmeester) en Jan Bönker (secretaris). 
Bestuur is druk bezig met het acquireren van kandidaat bestuursleden voor zowel hoofdbestuur en 
jeugdcommissie. De formatie van een nieuw bestuur is vast agendapunt van ons 3 wekelijkse 
bestuursvergadering en het in kaart brengen hoe het nieuwe bestuur eruit gaat zien en taak verdeling 
door het inzetten van commissiegroepen. 
Tijdens de winterstop een allerlaatste noodkreet en in het 1ste kwartaal 2016 een buitengewone 
ledenvergadering om een nieuw (interim) bestuur te formeren. 
Bestuur staat open voor suggesties en inbreng echter op dit moment is er geen oplossing om een nieuw 
bestuur in te vullen. 
 
11.   Contributie 
Bestuur heeft besloten geen contributieverhoging door te voeren, contributie blijft voor seizoen 2015-2016 
ongewijzigd. 
 
12. Rondvraag  

• R. van Beijeren; spreekt zijn zorgen uit over toekomst van SV Spaarnwoude, en heeft het idee 
dat de vereniging zich in een neerwaartse spiraal bevindt. En vraagt zich af wat het niveau over 5 
jaar is.  

 
13. Sluiting 
Voorzitter spreekt de wens uit dat het bestuur weer op sterkte is in seizoen 2016-2017 
De voorzitter sluit om 21:15 de vergadering, bedankt de aanwezige voor hun aandacht en nodigt een 
ieder uit voor een drankje aan de bar 
 
 
 
SV Spaarnwoude afdeling voetbal 
 
Edwin Ruijgrok        Jan Bönker 
Voorzitter       secretaris 
 
       


