Algemene Jaarvergadering Omni-vereniging SV Spaarnwoude 29 november 2017
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:

8 van de benodigde 20 personen
5 van de benodigde 8 personen
10 van de benodigde 12 personen

Afwezig met kennisgeving van de voetbal:
Afwezig met kennisgeving van de softbal:
Afwezig met kennisgeving van de klaverjas:

Jos Draijer, Frank van Maaswinkel, Peter Roelofs, Edwin Ruijgrok,
Anne Frans de Vries,
Mitchell de Vries,
Matthijs Bouff, Ger Molenaar, Henk Prent.

Afwezig zonder afbericht van de klaverjas:

Jan Kroon

Agenda
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Opening
Aanvullingen / wijzigingen agenda
Mededelingen
Notulen Algemene vergadering
Jaarverslagen afdelingen
Verslag Penningmeester
Bestuurssamenstelling
Rondvraag
Sluiting

Notulen
01. Opening
• Peter Hugtenburg opent voor de eerste keer na zijn aanstelling deze vergadering en heet alle aanwezigen
van harte welkom.
• De voorzitter maakt melding van de genodigden die hebben afgemeld (zie boven).
• Vanwege het overlijden van Ruud van Essen wordt 1 minuut stilte gehouden ter nagedachtenis.

03. Mededelingen
• Voetbalbestuur is inmiddels aangevuld met Bas Weerman en Yuri Narayen, beide voor Jeugdzaken.
04. Notulen Algemene Jaarvergadering Omnivereniging d.d. 30 november 2016
• N.a.v. 08, Hartje Spaarndam;
Frank Duits geeft aan dat de Dorpsraad alsnog weer actie heeft ondernomen richting, 2e kamer om de
fusie met Haarlemmermeer niet door te laten gaan en om een grenscorrectie toe te passen richting
Gemeente Haarlem. Ook richting Schipholfonds hebben zij kenbaar gemaakt tegen de plannen “Hartje
Spaarndam” te zijn. Hiermee zijn alle processen stil komen te liggen en dit wordt door de betrokken
partijen als een dolksteek in de rug ervaren.
Frank vraagt daarom ook steun vanuit de vereniging om hierin zo mogelijk actie te ondernemen.
Bert Brals geeft aan dat er volgende week donderdag een vergadering belegd is met de Gemeente en de
Dorpsraad om hier over te praten.
• N.a.v. 08, aankleding kantine; Jan de Vries informeert hoe het er mee staat.
Peter geeft aan dat het wat langer geduurd heeft maar dat er nu binnen 2 weken foto’s worden
opgehangen.
• De notulen worden verder goedgekeurd, met dank aan de notulist.

Notulen Algemene Jaarvergadering Omnivereniging

02. Aanvullingen / wijzigingen agenda
• Geen
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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 bestuurssamenstelling van de Omni-vereniging is na vertrek van Edwin Ruijgrok en aanstelling van
Peter Hugtenburg vorig jaar ongewijzigd,
Samenstelling dagelijks bestuur;
• Voorzitter: Peter Hugtenburg
• Secretaris: Ed Karman
• Penningmeester: Simon Visser
• Leden: Henk Goebert (Afd.Klaverjas), Sander Jager (Afd.Softbal).

09. Sluiting
• Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn inbreng en
zijn aanwezigheid en biedt aanwezigen een consumptie aan..

Voor akkoord
Voorzitter Omni-vereniging;

Secretaris;

Peter Hugtenburg

Ed Karman

…………………………………..

………………………………………..

Notulen Algemene Jaarvergadering Omnivereniging

08. Rondvraag
• Frank Duits geeft aan dat het komend jaar het laatste jaar is dat de gemeente bestaat. De Gemeente
heeft het voornemen om eind 2018 (28, 29 en 30 december) een groot feest te geven bij SugarCity waar
ook al een budget voor opgesteld is. Aan de verenigingen wordt verzocht om zo mogelijk oude foto’s uit
het verleden aan te leveren.
• Theo Jukes vraagt zich af of we voor de voorbereiding van het afscheidsfeest van de Gemeente wel tijd
beschikbaar hebben in kader van ons eigen jubileum waar we de nodige tijd voor nodig hebben. Frank
geeft aan dat het een vrijblijvend verzoek is.
• T.a.v. het Jubileum Afdelingen Voetbal en Honk-en Softbal merkt Peter Hugtenburg op dat er aan de
plannen gewerkt wordt en dat er in december een bespreking is belegd met de Jubileumcommissie om
e.e.a. te bespreken.
• Henk van Ommeren geeft nogmaals aan dat het vanuit de Archiefcommissie al vrij laat is om nog iets te
kunnen samenstellen voor het jubileum en dat er desgewenst snel actie moet worden ondernomen.
• Jan de Vries geeft aan dat de bestrating naar de entree vanuit het Brabantiapad er slecht aan toe is en
vraagt of daar iets aan gedaan kan worden. Aangeven wordt dat Gijs Vink dit vanuit de Stichting bij de
gemeente zou aankaarten. Daarnaast zou een ieder als burger daar ook melding van kunnen maken, des
te meer kans dat het wordt opgelost.
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