Algemene vergadering S.V. Spaarnwoude, Afd. klaverjassen 02 september 2019
Aanwezig van bestuur:

Henk Goebert, Ron IJlstra en Ed Karman

Aanwezig:

overige leden (69p)

Afwezig met Kennisgeving:

Ria van der Staaij, Janie Meijers, Margo de Wit

Agenda
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
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 / benoeming kascommissie
Vaststelling van de contributie.
Aanvulling op Huishoudelijk Reglement
Bestuurssamenstelling.
Mededelingen jubileumcommissie
Rondvraag.
Sluiting.

Notulen

02. Mededelingen en ingekomen stukken
• Er hebben zich 3 nieuwe leden aangemeld die door de voorzitter van harte welkom worden geheten. Dit zijn
Edith van Ommeren, Asta de Leeuw-van Roon en Grietje Monster-de Haan.
• Helaas hebben we ook 5 opzeggingen. Dit zijn; Wim van Amsterdam, Ab Koster, Fiety van Geldorp, Coby en
Ger Smit.
• De voorzitter geeft aan dat de “Privacyverklaring” van S.V. Spaarnwoude iets is uitgebreid en aangepast.
Deze is terug te vinden op de OMNI-website van S.V.Spaarnwoude.
• In kader van preventiebeleid zijn er vanuit de OMNI gedragsregels opgesteld voor alle leden, vrijwilligers en
begeleiders. Bij aanstelling van vrijwilligers die met jeugdleden te maken krijgen zal een Verklaring Omtrent
Gedrag gevraagd worden. Nadere informatie is terug te vinden op de OMNI-website van S.V.Spaarnwoude
onder NORMEN EN WAARDEN.
• Leden die niet op de website kunnen komen kunnen eventueel ook een kopie van de “Privacyverklaring”
en/of “Gedragsregels” bij Ed Karman opvragen.
03. Notulen van de vorige jaarvergadering
• Er zijn geen vragen of opmerkingen op de notulen van 3 september 2018.
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.
05. Financieel jaaroverzicht van de Penningmeester
• Het financiële jaarverslag was deze keer van te voren naar de leden toegestuurd.
• Het verslag geeft verder geen aanleiding tot vragen en of opmerkingen en wordt daarmee goedgekeurd.
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01. Opening
• Voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
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06. Verslag kascommissie / benoeming kascommissie
• De kascommissie bestaande uit Martien van Woerkom en Ria van der Staaij ( Aad van den Haak 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.
• 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. Ria van der Staaij en
Aad van den Haak zijn daar toe bereid, maar Martien van Woerkom heeft het nu 3 jaar gedaan en treedt dus
reglementair af. De vacature zal worden opgevuld door Ruud Kruijer. De samenstelling van de
kascommissie wordt dus Ria van der Staaij met Aad van den Haak en Ruud Kruijer als reserve
kascommissielid.
07. Vaststelling van de contributie
Bestuur stelt voor om de contributie voor het komende seizoen van € 40,00 naar € 45,00 te verhogen (€
0,25 per speelavond) dit mede in kader van de verwachte kosten voor ons jubileum. Hierover zijn vanuit de
vergadering verder geen vragen of opmerkingen en wordt daarmee goedgekeurd.
• De contributies zullen deze week door middel van automatische incasso afgeschreven worden van de
rekeningen.
08. Aanvullingen Huishoudelijk Reglement
• Onder artikel 18 “Algemene Verordening Gegevensbescherming” is onder Lid 5 tekst een aanvulling
opgenomen t.a.v. omgang met beeldmateriaal,
• Nieuw toegevoegd; artikel 19 “ Verklaring omtrent gedrag”.
• Over deze aanvullingen zijn geen vragen of opmerkingen en worden daarmee goedgekeurd.
Tekst zal worden doorgevoerd in de definitieve tekst van het Huishoudelijk Reglement.
09. 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.
• Vanuit de vergadering kwam de terechte opmerking dat volgens het Huishoudelijk reglement nooit het
gehele bestuur in één keer mag aftreden, maar aangezien het onze inschatting was dat er toch geen nieuwe
gegadigden zouden zijn waren al de drie functies beschikbaar gesteld.

11. Rondvraag
• Geen vragen.
12. Sluiting
• Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn aandacht en
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

Notulen algemene vergadering, afdeling klaverjassen

10. Mededelingen Jubileumcommissie
• De jubileumcommissie bestaat nu uit; Ruud Kruijer, Just Kramer, Marion de Jong, Karin van Reeuwijk, Leen
Koster en Co Wilderom.
• Ruud geeft een korte toelichting over de activiteiten, dit zal waarschijnlijk een receptie worden in februari
2021 en een feestactiviteit in mei. Om e.e.a. te kunnen bekostigen zal de jubileum ook extra acties
organiseren zoals bijvoorbeeld een bingoavond.
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