Algemene Jaarvergadering Omni-vereniging SV Spaarnwoude 27 november 2019
Aanwezig Bestuur Voetbal:
Aanwezig Bestuur Softbal:
Aanwezig Bestuur Klaverjas:

Peter Hugtenburg, Simon Visser
Sander Jager
Henk Goebert, Ed Karman

Aanwezig van de voetbal:
Aanwezig van de softbal:
Aanwezig van de klaverjas:

7 van de benodigde 24 personen
5 van de benodigde 5 personen
11 van de benodigde 11 personen

Afwezig met kennisgeving van de voetbal:

Patrick kort, Jasper Mulder, Tom Jongbloed, Jan Polderman,
Edwin Ruijgrok, Kees Lemmers.

Afwezig i.v.m. onjuist E-mailadres:

Cock Wildeboer
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Opening
Aanvullingen / wijzigingen agenda
Mededelingen van het bestuur
Notulen Algemene vergadering
Jaarverslagen afdelingen
Verslag Penningmeester
Bestuurssamenstelling
Ingekomen agendapunten
Rondvraag
Sluiting

Notulen
01. Opening
• De voorzitter opent deze vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder de
Ereleden en Leden van Verdienste.
• Omdat er 23 genodigden van de 40 zijn opgekomen wordt niet de 2/3 meerderheid voor deze vergadering
gehaald. Om deze reden wordt overeenkomstig het Huishoudelijk reglement een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden.

03. Mededelingen van het bestuur
• Jubileum van de voetbal en softbal is dit jaar groots gevierd en daar kan met een goed gevoel op terug
gekeken worden.
• Heden morgen stond er een artikel in de krant dat de gemeente Haarlemmermeer in kader van verkoop
Eneco aandelen, € 600.000,- beschikbaar zal stellen voor Hartje Spaarndam.
Bert Brals verwacht niet dat dit een extra toelage zal geven boven op de reeds geplande € 600.000,- die
de gemeente reeds beschikbaar had gesteld.
• In kader van “Hartje Spaarndam” geeft Peter aan dat de projectleider van de gemeente is gestopt, maar
dat zijn opvolgster positief in het proces zit. De ingeschakelde architect gaat voortvarend te werk en heeft
een terreinindeling gemaakt waar alles in lijkt te passen Bij nader onderzoek is gebleken dat er kabels in
de grond liggen waardoor het clubhuis in de plannen iets moet opschuiven. Er zullen nu 2 tennisbanen
aan de noordkant van het clubhuis komen. De architect gaat nu een schetsvoorstel uitwerken met het idee
dat de onderverdieping ongeveer 1,50 onder het maaiveld komt te liggen. De toegangstrappen kunnen
dan als tribune gebruikt worden. Daarna zal er een totaalbegroting gemaakt worden om te bekijken of
e.e.a. financieel haalbaar is.
• Er zijn een paar bestuurswisselingen bij de afdelingen; Bij de voetbal gaat Simon Visser ons verlaten en is
ook aangesteld als Lid van Verdienste voor zijn 20 jaar vrijwilligersactiviteiten waarvan 17 jaar als

Notulen Algemene Jaarvergadering Omnivereniging

02. Aanvullingen / wijzigingen agenda
• Extra agendapunt;
Onder agendapunt 08 zal de aanpassing van het Huishoudelijk Reglement OMNI behandeld worden.
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•

penningmeester. Koos Pijnaker is hem opgevolgd als penningmeester. Bij de afd. softbal heeft Sander
Jager inmiddels als voorzitter afscheid genomen en hij is opgevolgd door Jeroen van Bakkum.
Peter geeft aan dat hij na 4 seizoenen na dit seizoen gaat stoppen als voorzitter van de Voetbal en nodigt
de aanwezigen uit om in de vacature te voorzien of met voorstellen te komen voor een nieuwe voorzitter.

04. Notulen Algemene Jaarvergadering Omnivereniging d.d. 28 november 2018
• Er zijn geen vragen of opmerkingen.
• 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.
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 nieuwe bestuurssamenstelling van de Omni-vereniging wordt;
Voorzitter:
Peter Hugtenburg
Secretaris:
Ed Karman
Penningmeester:
Koos Pijnaker
Overige bestuursleden: Henk Goebert (Afd.Klaverjas), Jeroen van Bakkum (Afd.Softbal),
08. Ingekomen agendapunten
Huishoudelijk Reglement OMNI-vereniging
Peter geeft aan dat het concept Huishoudelijk Reglement nog met 2 artikelen is uitgebreid; Algemene
Verordening Gegevensbescherming en Verklaring omtrent gedrag.
Er worden verder geen vragen gesteld of opmerking gemaakt en daarmee wordt het concept door de
vergadering goedgekeurd.
09. Rondvraag
• Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Voor akkoord
Voorzitter Omni-vereniging;

Secretaris Omni;

Peter Hugtenburg

Ed Karman

…………………………………..

………………………………………..
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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.
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