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Datum  22 maart 2021 

Aanwezig  28 leden vooraf aangemeld, 44 leden in deelnemersscherm Zoom 

Afgemeld 1 lid heeft zich afgemeld 

Verslag  Marleen Boxman, secretaris 

 

1. Opening 

Voorzitter Ferco van Breukelen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

De vergadering hadden we graag live, in de kantine van Sc. Overwetering willen houden 

maar door de Corona-omstandigheden is dit helaas niet mogelijk. We hebben het ook al 

twee keer moeten uitstellen maar hebben nu toch besloten om de vergadering door te 

laten gaan. Alleen nu dus in een, vooraf opgenomen, online versie. We hopen toch dat 

jullie vandaag een goede presentatie krijgen en een goed inzicht in het wel en wee van 

de club. 

 

De agenda wordt doorgenomen. 

 

2. Voorwoord  

Het is een bijzonder seizoen geweest. Seizoen 2019-2020 zal de boeken ingaan als een 

bewogen en historisch seizoen. Vanaf maart werd ons leven gedomineerd door het 

coronavirus. In september keken we uit naar een nieuw seizoen, een half jaar later ging 

heel Nederland in lockdown. Het sportseizoen was daarmee ten einde. Competities 

konden niet worden uitgespeeld, er waren geen winnaars of verliezers. Vanaf 1 mei 

konden de trainingen onder strikte voorwaarden weer gestart worden, als zijnde een 

pleister op de wonden. Dit was een enorme teleurstelling voor iedereen die de sport 

actief bedrijft maar ook voor wie er passief plezier aan beleeft. Ook voor ons als 

vereniging een enorme dreun.    

De beelden die we dagelijks voorbij zagen komen, lieten zien in welke onwerkelijke 

situatie we leefden. Sport bedrijven is dan ondergeschikt aan het algemeen belang en de 

gezondheid van ons allemaal is dan het belangrijkste. 

Terugkijkend willen we een compliment geven aan onze leden die in deze coronacrisis 

hebben laten zien dit als club te dragen. Er zijn mooie initiatieven gelanceerd, met als 

doel contact en verbinding met de club en haar leden en die daarnaast ook nog een leuke 

opbrengst hadden. 

We haalden er de krant mee en werden daarmee een voorbeeld voor andere 

verengingen. Wat we al wisten, kwam in deze tijd nog eens extra naar voren. We zijn 

een hechte club, verwoord in ons motto #SAMENDOEN 

 

Sportief gezien was het seizoen dus over. Wedstrijden en activiteiten kwamen volledig 

stil te liggen maar voor ons als bestuur brak er een hele drukke periode aan. Er werd wel 

verwacht dat we alle protocollen en verzoeken vanuit de overheid tot uitvoering 

brachten. Ik wil een compliment geven aan het team over de manier waarop we dit met 

z’n allen tot stand hebben gebracht.  

 

Over afgelopen seizoen kunnen we, ondanks de coronacrisis, toch nog redelijke cijfers 

laten zien. Dat heeft wel enige toelichting nodig. Deels komt dit nog door de goede 

kantine inkomsten in de maanden augustus en september, eenmalige regelingen van de 

overheid en coulance vanuit de gemeente om de huren gedeeltelijk kwijt te schelden.  

Toch zijn er trends en ontwikkelingen die wat zorgen baren; teruglopende 

ledenaantallen, sponsorinkomsten en de mogelijke effecten van de coronacrisis op 

langere termijn raken direct de financiële situatie van de club.  
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Afgelopen seizoen zijn opnieuw mooie inkomsten uit jaarlijks terugkerende acties 

gehaald, zoals de Salland Clubactie, Rabobank Clubactie, Salland Verzekeringen, 

compost- en oliebollenactie. Maar de belangrijkste bron van inkomsten, gebaseerd op 

drie pijlers laten een dalende trend zien. En dat is zorgelijk.  

We hebben een redelijk goed eigen vermogen waarmee we de klap kunnen opvangen. 

Maar de opbrengsten uit de jaarlijkse exploitatie staan wel onder druk.  

 

Dan vooruitkijkend. 

In onzekere tijden moeten we nieuwe afwegingen maken in de plannen die we hebben. 

Nut en noodzaak goed tegen elkaar afwegen. Op langere termijn moeten deze keuzes 

iets opleveren voor de club. Dat zijn zaken die noodzakelijk worden geacht, wat betreft 

de accommodatie maar zeker ook op sportief vlak, om de continuïteit en kwaliteit te 

waarborgen.  

We hebben inmiddels een Hoofd Jeugdopleiding in de persoon van Erik Koudijs. We willen 

de kwaliteit van onze jeugdopleiding verder ontwikkelen. We hebben de contracten van 

selectietrainers verlengd. Er hebben gesprekken plaats gevonden over nieuwe 

sponsorcontracten en hebben m.i.v. het nieuwe seizoen een nieuwe  

kledingsponsor Intersport Bols. Het beachveld wordt toch versneld aangelegd op ons 

verharde handbalveld. Dit kan doordat we een meevaller hadden in de kosten, 

gedeeltelijke huurkwijtschelding en een subsidiebijdrage. 

Het verduurzamingsplan is volgens de 1e fase uitgevoerd. Het plan is verder uitgewerkt 

in een compleet transitieplan. Dit vergt grote investeringen maar zal jaarlijks ook forse 

besparingen opleveren. Het plan is gepresenteerd en we hopen in juni te kunnen starten. 

Dit zal overigens gelijk lopen met de vernieuwing van de bovenlaag van de kunstgrasmat 

die door de gemeente in ingepland.   

 

3. Notulen Algemene Vergadering 11 november 2019 

Er zijn geen opmerkingen op gekomen. De notulen worden daarmee goedgekeurd  en 

vastgesteld.  

 

4. Jaarverslag seizoen 2019-2020 

Ook het jaarverslag heeft iedereen ontvangen. Vragen en opmerkingen t.a.v. dit 

jaarverslag die zijn binnengekomen, zijn verwerkt in de presentaties die zo dadelijk 

volgen.  

 

5. Financieel jaarverslag seizoen 2019-2020 

De penningmeester Arjan Dunnink presenteert het financieel jaarverslag van het seizoen 

2019-2020. De balans en de winst- en verliesrekening van de verenging en de kantine, 

als ook de acties en de totale balans worden toegelicht.  

Sportief gezien was het natuurlijk een bijzonder jaar maar zeker ook in financieel opzicht. 

De corona crisis heeft invloed gehad op de cijfers. De grootste en/of meest opvallende 

verschillen worden door de penningmeester uitgebreid toegelicht.  

De penningmeester sluit zijn presentatie af met de conclusie dat de totaalbalans van de 

hele vereniging er heel gezond uitziet. Er is een goed eigen vermogen, voldoende geld in 

kas, dus eigenlijk heel positief. Alleen geeft de exploitatie voor de komende seizoen wel 

lichte zorgen. Het is dus goed om alert en attent te blijven op uitgaven en investeringen.  
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6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

Normaal gesproken zijn de leden van de kascommissie aanwezig bij de vergadering 

Dat is nu helaas anders. Zij hebben akkoord gegeven en getekend op 30 november. Alle 

stukken zijn toen gecontroleerd en akkoord bevonden. Wij willen Hein Scheffer en Arnold 

de Goijer hiervoor hartelijk danken.  

Benoeming van de nieuwe kascommissie kan nu niet tijdens de vergadering gedaan 

worden. Er zijn wel mensen benaderd maar er kan nog geen nieuwe commissie 

vastgesteld worden. 

 

7. Begroting seizoen 2020-2021  

Dit betreft het huidige seizoen waarin we nu zitten. Het is een vreemde situatie om over 

een begroting te praten voor een seizoen dat al een half jaar op weg is.  

Maar doordat de begroting is gebaseerd op de cijfers zoals die nu bekend zijn, kan deze 

redelijk goed ingeschat worden. Door corona is de begroting behoorlijk negatiever dan de 

afgelopen seizoenen. Opvallende posten worden benoemd.  

De conclusie is dat vorig seizoen een goed seizoen was ondanks corona. Het huidige 

seizoen zal een verlies opleveren. Hoe groot dat zal zijn, is nog afwachten wat er aan 

steunmaatregelen binnen gaat komen. Dat corona zijn stempel drukt op het huidige 

seizoen is wel duidelijk. 

 

8. Vaststelling contributie 

Als bestuur hebben we besloten om de contributie op het huidige niveau te houden. 

Gezien de situatie met corona is dit de enige juiste beslissing die we als bestuur kunnen 

nemen. 

 

9. Verduurzaming sportcomplex 2.0 

Mark van Gurp licht de plannen toe die er zijn t.a.v. verduurzaming.  

Er wordt voortgeborduurd op de 1e fase waarin de kantine beter is geïsoleerd en 

installaties vernieuwd zijn. De statistieken laten nu al de effecten van deze 

verduurzamingsfase 1.0 zien. De nieuwe plannen stonden even in de ijskast. Nu duidelijk 

is wat de nieuwe schoollocatie zal worden, kunnen wij ook weer verder met onze 

plannen. Er is een werkgroep opgericht en tijdens de ALV wordt het stappenplan 

uitgelegd. 

We zijn toe aan de vervolgfase, vandaar 2.0 en daarom willen we de leden hierin tijdens 

deze avond meenemen. 

Voor fase 2.0 zijn diverse scenario’s uitgewerkt. Op het hoofdveld zal LED verlichting 

toegepast worden en op het dak van de kantine worden zonnepanelen aangelegd.  De 

gedachte voor de lange termijn zijn om, na een upgrade van de kleedkamers, ook daar 

zonnepanelen op te plaatsen. Ook gaan we kijken naar een combinatie met een 

warmtepomp.  

 



NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  
SEIZOEN 2019-2020 
 

 

PAGINA 4     5  

10. Jubilarissen 

We hadden de jubilarissen vanavond graag bij ons gehad. Dat kon helaas niet. Afgelopen 

december zijn daarom leden van het bestuur bij deze mensen thuis langs geweest met 

de bekende bos bloemen en een speldje. Middels foto’s worden een presentatie gegeven 

van de jubilarissen.  

 

25 jaar: Auke Steerneman, Jacqueline Eilander, Bianca Kuiper, Martijn Berenschot, 

Wieneke Kolk 

40 jaar: Bart Gerfen, Jerco Oolderink 

50 jaar: André Koerhuis, Ko Strang, Harry Gerrits 

60 jaar: Wim Berents 

75 jaar: Gait van Bremen, een enorme mijlpaal 

 

11. Verkiezing bestuursleden 

Aftredend en herkiesbaar zijn Pascal IJsseldijk, Rudi Logtenberg en Lynn van Herp 

waarbij Lynn heeft aangegeven dat ze de termijn niet vol zal maken en op zoek zal gaan 

naar een opvolger.  

Voor de functie van secretaris wordt door het bestuur Marleen Boxman voorgedragen. Er 

zijn geen tegenkandidaten gekomen dus bij deze is de vergadering akkoord met de 

nieuwe secretaris Marleen Boxman. 

De rol van penningsmeester is vacant. Arjan heeft aangegeven te zullen stoppen.  We 

begrijpen zijn beslissing en we gaan op zoek naar een opvolger voor hem. Mark van Gurp 

zal deze rol tijdelijk waarnemen met ondersteuning van Gert Seynaeve.  

Arjan wordt bedankt voor zijn bewezen diensten en ontvangt een bloemetje voor al zijn 

inzet. 

Ook de rol van voorzitter wordt overgedragen. Mark van Gurp is voorgedragen als 

opvolger en ook hierop zijn geen tegenkandidaten gekomen. De hamer van voorzitter 

wordt na 9 jaar symbolisch doorgegeven aan Mark.  

Mark richt het woord tot de leden en aan Ferco voor zijn verdienste binnen de vereniging 

en het bestuur. Nu een bedankje met een bos bloemen maar hopelijk komt er een 

moment om in een volle kantine mét de leden passend afscheid te nemen van Ferco als 

bestuurslid.  

 

12. Rondvraag en afsluiting 

We gaan over op een live-chat om evt. binnengekomen vragen te beantwoorden. 

• Beachveld wordt de komende maand april aangelegd dus wees welkom om je aan 

te melden als mogelijke scheidsrechter. 

• Wat is de bestemming van de opbrengst actie Vullen en Voeden? Deze is nog 

gevonden. We zijn voornemens om hetgeen weer nieuw leven in te blazen.  

• Het is altijd goed om aan het begin van de vergadering aandacht te hebben voor 

leden die ons ontvallen zijn. Het wegvallen van Tineke in oktober is een groot 

verlies. Daarbij stilstaan tijdens een sessie op deze manier leent zich daar 

misschien niet zo goed voor.  

• Tegelijk moet ook nog Erik Koudijs gemeld worden als lid van verdienste wat niet 

was genoemd in de notulen.  
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De ontwikkelingen rondom corona zullen ons als club zeker nog bezig houden de 

komende maanden. #SAMENDOEN heeft een behoorlijke maar ook positieve lading 

gekregen. Laten we aan dit motto dan ook samen invulling gaan geven. Loyaliteit van 

leden, sponsoren en anderen was groot. Iedereen is ons blijven steunen ook al kon de 

sport niet beoefend worden zoals we graag zouden doen. 

 

Vergadering wordt officieel afgesloten.  

 

 


