Algemene vergadering S.V. Spaarnwoude , Afd. klaverjassen 03 september 2018
Aanwezig van bestuur:

Henk Goebert, Ron IJlstra en Ed Karman

Aanwezig:

overige leden (63p)

Afwezig met Kennisgeving:

Frank Duits en Marcel van der Bijl

Agenda
01.
02.
03.
04.
05.
06.
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08.
09.
10.
11.
12.

Opening en vaststellen agenda.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Notulen van de vorige jaarvergadering.
Jaarverslag van de Secretaris.
Financieel jaaroverzicht van de Penningmeester.
Verslag kascommissie
Vaststelling van de contributie.
Bestuurssamenstelling.
Benoeming kascommissie
Overige agendapunten.
Rondvraag.
Sluiting.

Notulen

.
02. Mededelingen en ingekomen stukken
• Er hebben zich 2 nieuwe leden aangemeld die van harte welkom geheten worden. Dit zijn Corrie UytendaalWitteman en terug van weggeweest Corrie Koelman-van Bezu.
• De voorzitter geeft aan dat op 25 mei de wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) in
werking is getreden. In dat kader heeft S.V.Spaarnwoude als totale vereniging hier ook de nodige aandacht
aan besteed en is er ook een Privacyverklaring opgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe we omgaan met de
gegevens van de leden. Deze verklaring is te vinden op de website van S.V. Spaarnwoude onder
OMNI/privacybeleid. Hier staan ook de conceptteksten voor de “Geheimhoudingsverklaring” die we
gebruiken voor de vrijwilligers en de “Verwerkersovereenkomst” die we zo nodig gebruiken bij inschakeling
van externe partijen. Leden die niet op de website kunnen komen kunnen eventueel ook een kopie van de
Privacyverklaring bij Ed Karman opvragen.
• De voorzitter verzoekt nogmaals om E-mailadressen die nog niet bij ons bekend zijn aan ons door te geven.
Dit vergemakkelijkt de communicatie en bespaart het bestuur veel werk.
• Voorzitter vraagt nogmaals aandacht voor de vorming van de Jubileumcommissie. Leden die hier, naast
Ruud Kruijer, de nodige energie in willen steken worden verzocht dit aan te geven.
(P.m., Na de vergadering hebben naast Ruud Kruijer ook Just Kramer, Marion de Jong en Karin Reeuwijk
zich aangemeld voor de jubileumcommissie.)
03. Notulen van de vorige jaarvergadering
• Er zijn geen vragen of opmerkingen op de notulen van 28 augustus 2017.
Deze worden hierbij goedgekeurd met dank aan de notulist.
04. Jaarverslag van de Secretaris
• De secretaris leest het jaarverslag voor.
Hierover zijn vanuit de vergadering verder geen vragen of opmerkingen en worden daarmee goedgekeurd.
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01. Opening
• Voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
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05. Financieel jaaroverzicht van de Penningmeester
• Penningmeester geeft een korte toelichting over de financiële zaken waarvan al een overzicht aan de leden
was toegezonden. Het resultaat is afgelopen seizoen negatief uitgevallen, maar dat is veroorzaakt door de
busreis die we gemaakt hebben.
• Ger Molenaar vraagt een toelichting over de hoogte en verdeling van het prijzengeld. De penningmeester
geeft aan dat hier alle kosten van de series en de toernooien in zitten. Hierin zitten dus o.a. ook de extra
presentjes met de Kerst en Pasen, de lunch met de Snertdrive, extra borrelhapjes bij toernooien e.d.
• Verder zijn vanuit de vergadering geen vragen of opmerkingen.
06. Verslag kascommissie
• De kascommissie bestaande uit Martien van Woerkom en Henk Prent ( Ria v.d. Staay was reserve
kascommissielid) heeft de boeken en bescheiden van de penningmeester van de klaverjasvereniging
S.V.Spaarnwoude gecontroleerd. De saldi vermeld in het financiële verslag van de penningmeester kwamen
overeen met de dagafschriften van de bank. De penningmeester E.Karman wordt door het bestuur en de
vergadering gedechargeerd.
07. Vaststelling van de contributie
• Bestuur heeft besloten om de contributie van € 40,00 voor het komende seizoen te handhaven.
(De contributies zijn ook inmiddels al via automatische incasso afgeschreven van de rekeningen!)
• Het zou kunnen dat we de contributie volgend jaar iets gaan verhogen mede in kader van de kosten die we
moeten maken voor ons 50 jarig jubileum.
08. Bestuurssamenstelling
• Aftredend waren; Voorzitter Henk Goebert, Secretaris Ron IJlstra en Penningmeester Ed Karman.
Zij waren allen herkiesbaar. Aangezien er zich geen nieuwe kandidaten hebben aangemeld, worden de
huidige bestuursleden herkozen.

10. Huishoudelijk Reglement
• In kader van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” is er een concepttekst voor een extra artikel
in het Huishuidelijk Reglement aan de leden voor gelegd. Hierover zijn geen vragen of opmerkingen en wordt
daarmee goedgekeurd. Tekst zal worden toegevoegd aan het Huishoudelijk Reglement.
11. Rondvraag
• André Lemmers vraagt waarom de Feestweekdrive niet ’s middags kan worden gehouden zodat wellicht de
opkomst hoger kan zijn. Voorzitter geeft aan dat wij dat als bestuur ook al meerdere malen hebben
voorgesteld aan de organisatoren van Stichting Dorpsfeest Spaarndam, maar dat schijnt tot op heden
moeilijk inpasbaar te zijn in het programma.
12. Sluiting
• Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn inbreng.
• Om de start van het seizoen weer goed te beginnen, krijgen alle aanwezigen een namens het bestuur
consumptie aangeboden.
Voorzitter:

Notulist;

H.J. Goebert

E. Karman
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09. Benoeming Kascommissie
• Volgens Huishoudelijk Reglement mag de huidige kascommissie 3 jaar aanblijven en daarom wordt
gevraagd of zij bereid zijn deze taak voor komende periode weer op zich te nemen. Martien van Woerkom
en Ria van der Staay zijn daartoe bereid maar Henk Prent verzoekt om een opvolger. Aad van den Haak
is bereid zijn plaats in te nemen. De samenstelling wordt dus Martien van Woerkom , Ria van der Staay en
Aad van den Haak als reserve kascommissielid.
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