
  Datum:                  23 april 2021 

  Tijd:                        19.30-21.00 UUR   

  Locatie:     SV DEN HOORN 

                                                                          Online  

                                                                                  Den Hoorn (ZH)   

   
ALGEMENE LEDEN VERGADERING   

  
   
Agenda   

1. Opening en welkom door de voorzitter    

2. Verslag van de reguliere ALV van 6 december 2019 (bijlage 2)   

3. Ingekomen stukken en mededelingen    

4. Jaarverslag 2019/2020 secretaris + commissies (bijlage 3)   

5. Jaarrekening 2019/2020 (bijlage 4)  

A. Verslag boekjaar 2019/2020    

B. Beoordeling Kascontrole commissie    

C. Voorstel dechargeverlening penningmeester/bestuur    

D. Benoeming leden Kascontrole commissie 2020 

6. Begroting 2020/2021   

A. Begroting 2020/2021  

B. Voorstel contributie 2021/2022 

7. Bestuurssamenstelling (bijlage 5)  

8. Ontwikkelingen/ informatie. 

9. Rondvraag    

10. Sluiting door de voorzitter    

   

   

Hoofdbestuur SV DEN HOORN   

   

   

F van Mil, voorzitter   

Monique Schulte, secretaris  



   

  

  

  

   

  

Bijlage 2   
  

Verslag ALV 6 december 2019 

  

 

 

 

 

 

    

 

 



   
Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 6 december 2019 

  
1. Verslag  

De voorzitter opent om 19.42 uur de vergadering en heet ruim 22 leden en belangstellenden 

welkom   

  

2. Verslag ALV van 5 juni 2019 ( bijlage A)  

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging van de samenstelster.   

Vragen naar aanleiding van het verslag van 5 juni 2019: 

• Zijn er bij de contributieverhoging nog extra vragen gekomen? Ja, nog 3 vragen ten 

aanzien van de contributieverhogingen.   

• De bar gaat worden aangepast. In januari krijgen we tekeningen en prijzen en dan 

zullen de tekeningen getoond worden. 

       

3. Ingekomen stukken en mededelingen    

Vragen van Neal Ruiterman; deze worden behandeld bij de juiste vergaderpunten. 

Neal: De vergadering wordt gehouden tijdens de training van de selectie. Dit zijn jongens 
die op zondag onze club vertegenwoordigen en daarom wellicht belangrijke informatie 
kunnen delen. Nu kunnen die jongens er niet bij zijn aangezien ze moeten trainen. Al 
verplaats je de vergadering naar 22:00 dan geef je ze de gelegenheid om erbij te zijn. 
Antw.: Selectie heeft destijds aangegeven niet aanwezig te hoeven zijn bij de ALV, en het 
is een stuk rustiger zo. 

 

4.  Jaarverslag 2018/2019 secretaris + commissies (bijlage 3)  
 
We krijgen nieuwe buren; De scouting, maar ook bewoners aan de tramkade. Daar zullen we in 
de toekomst rekening mee moeten houden.  
 
Vragen naar aanleiding van het verslag: 

• De jeugdelftallen hebben aangegeven de kleedkamers te delen, omdat ze niet op zondag 
willen voetballen. De bouwkosten, dat zal stijgen i.v.m. stikstofregels die er nu liggen. 
Om de hele verbouwing incl. nieuwe kleedkamers en compleet met technische installatie 
te bouwen bedragen de kosten meer als 6 ton. Vooral ook heipalen zijn heel erg duur.   
Hierdoor worden de bouwlasten een stuk hoger. Hoe gaat de club dit opvangen? Het 
blijft een punt dat het geld toch ergens vandaan moet komen. Het blijft de prioriteit van 
bestuur om aan de kleedkamers te werken.   

• Het 1e speelt ook soms op zaterdag, dat zou beter naar de verschillende mensen 
gecommuniceerd moeten worden zodat zij rekening hiermee kunnen houden en de 
jeugdwedstrijden van de zaterdag aan kunnen passen. 

• Kleedkamers delen, met DIOS, en TC Hodenpijl is helaas geen optie, daar is het ook vol. 
Ook voor de trainingen is het helaas niet mogelijk om gebruik van de ballonhal  
(DIOS) te maken. 



• Portocabines is ook in een andere ALV van tafel geveegd. De vraag is nu of we het 
nogmaals moeten onderzoeken. Bij hand op steken blijkt 4x voor en 3x tegen, de rest 
onpartijdig, maar geven wel aan als het 70K kost dan maar liever dat geld te sparen voor 
nieuwbouw. 

• Er is een ledenstop, maar we laten wel leden toe als het nodig is in de teams, zodat 
afvallers worden aangevuld. De wachtlijst is per leeftijdscategorie.  

• Jeugdteams willen niet op zondag, en op zondag zitten de kleedkamers regelmatig van 9 
uur tot 15 uur vol met senioren.  

 
Goedkeuring is compleet. 
 
  
5. Jaarrekening 2018/2019 (bijlage 4)  

• A. Verslag boekjaar 2018/2019  

Heidi geeft uitleg over de winst en verliesrekening.  

• Afgelopen jaar hebben we weer 9250 speculaaspoppen verkocht.   

• Het bedrag van het ophalen Oud Papier is weer enorm € 16.000,-. 

• Specificatie van de kosten in het vervolg liever meer uitsplitsen. Er zijn flink wat 
toegenomen personeelskosten, mensen op de loonlijst, vrijwilligersvergoedingen en 
opleidingskosten. Mensen willen wel iets doen, maar verwachten er ook wat tegenover. De 
club is financieel gezond.  

• De focus ligt nu om binnen de kantine (bar) order op zaken te stellen. 

• Met de nieuwe verlichting zouden we binnen 3 tot 4 jaar terug kunnen verdienen. 
Graag  volgend jaar de elektriciteit nota erbij pakken ter vergelijking. 

• Barprijzen worden per januari 2020 aangepast en we gaan kasregister boeken met 
juiste BTW tarief. 

• Cashloos betalen doordeweeks. In het weekend kan het nog wel met cash. Deze proef 
wordt gebruikt om te bekijken hoe het loopt. Zorg voor goede communicatie naar 
buiten toe zodat voor cashloos betalen bekend is.  

• Kunnen er straks met de nieuwe kantine camera ’s worden geplaatst bij de bar? Dit 
gaan we voorlopig nog niet doen ivm privacy regels. 

• Moeten er weer contributienota ’s per post worden gezonden is de vraag? Nee, 
we gaan niet terug naar post en met het innen van de contributie lopen we op 
schema. Beter naar meer automatisch incasseren. Software( programma Heidi), kan 
een iDEAL link bij de nota’s meesturen. Van 24 leden hebben we wel in beeld, maar 
hebben nog niet betaald. Vandaag heeft Heidi ze nog een sms gestuurd. 

• Veel verenigingen, werken met automatische Incasso waarom wij niet? We kunnen 
ook aan het begin van het seizoen aangeven “spelers niet betaald dan ook niet op het 
formulier”. We blijven nog kijken hoe we het kunnen oplossen en makkelijker maken. 
 
 

• B. Beoordeling Kascontrole commissie Aad Vermeulen en Jeanine van Geest. 

De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Voorgesteld 
wordt de penningmeester en bestuur decharge te verlenen voor het door hen gevoerde 



beleid. Aad Vermeulen en Jeanine van Geest vormden de kascontrolecommissie voor het jaar 
2018/2019. 

• C. Voorstel dechargeverlening penningmeester/bestuur  

Decharge wordt verleend aan penningmeester/ bestuur. 

• D. Benoeming leden Kascontrole commissie 2019/2020 
Jeanine van Geest verlaat de kascontrole en Sanne Nolden neemt het over van haar samen 
met Aad Vermeulen volgend jaar. 

 
6.    Begroting 2019/2020. 

b. Begroting goedgekeurd op 5 juni 2019 

Heidi geeft uitleg over de begroting. De opbrengsten en kosten zijn anders verdeeld zoals op 

exploitatie kantine, schoonmaak werden in de inkoop van de bar meegenomen.   

De begroting wordt aangenomen. 

  
7. Bestuurssamenstelling (bijlage5)  

• De heer Frank van Mil treedt af als technische commissie lid, 

• De heer Richard van der Helm treedt af als voorzitter. Het is leuk om Voorzitter    
te zijn maar zonder de vrijwilligers kan het niet. Bedankt voor het sparren met de oude 
voorzitter Eric R.  van Dijk. Bedankt daarvoor.  

• Fred Grens bedankt voor wat jij doet voor de club. 

• De heer Frank van Mil heeft zich kandidaat gesteld als voorzitter. 
Frank stelt zich voor en waarom hij hier voorzitter wil zijn voor een paar jaar.  
Het bestuur stelt Frank voor als nieuwe voorzitter. Dit wordt aangenomen onder 
luid applaus. 

 
8. Rondvraag. 
  

• Ron Vermeulen,  gastheer op zondag ‘s-middag  half 3 de laatste thuis wedstrijd is best 
laat. Antwoord:  hier wordt naar gekeken voor een oplossing.  

• Anton, we kijken naar de toekomst, waarom zijn er zoveel jongens van buitenaf 
gekomen, ze vragen de aandacht en dat gaat ten kosten van onze eigen jongens. 
Antwoord; alle nieuwe of bestaande leden moeten aan onze normen en waarden 
voldoen. Beleid, voor de 1e elftallen en jeugd, 70/80% van eigen jeugd willen we in het 1e  
elftal terug zien. Kunnen dat met eigen jongens en we gaan niet scouten bij club om ons 
heen. Dit jaar hebben i.p.v 3 of 4 jongens toe te laten toch 7-8 jongens toegelaten.  We 
zullen deze jongens goed in de gaten houden.  Hier hebben we wel van geleerd.  

• Frank geef jij je positie op in de TC, Antwoord: er is nog geen opvolger. Dus is vacant. 

• Ard, wanneer wordt er groot onderhoud gepland, aan de grasvelden? Antwoord: Nic. Als 
we de velden in  groot onderhoud doen zijn de kosten zeer hoog. De bovenlaag wordt elk 
jaar gecontroleerd. 

• Natasja, kunnen de notulen eerder op de site gezet worden. Antwoord: in concept vorm 
gaan we dat doen.  



• Eric van Dijk neemt het woord. Bedankt Richard voor het vervullen van zijn taak als 
Voorzitter. Eric geeft aan verguld te zijn, dat het gebouw een mooie naam heeft 
gekregen.  

 
Frank bedankt Richard voor zijn 8 jaar voorzitterschap. Hij krijgt een mooi ingelijst shirt met 
voorzitter erop en een cijfer 8. Verder vraagt het bestuur goedkeuring aan de ALV om Richard te 
benoemen tot erevoorzitter van SV Den Hoorn. Dit wordt met een applaus bevestigd.  
 
9.Sluiting door de voorzitter 21.43 uur. 

    

 

 

Aldus Vastgesteld door de Algemene ledenvergadering van 6 december 2019.       
           

       

 
 
 
 
 
 

  

   

         

           

                 

   

   

  

  

  

  

  
    

  
  



 
        

   

  
  
  
  
  
  

Bijlage 3   
   

Jaarverslagen Bestuur en Commissies  

    



 

 

JAARVERSLAG 2019/2020 SV DEN HOORN    

    

Op bestuurlijk niveau waren het afgelopen seizoen de volgende personen actief:    

F. van Mil      Voorzitter     DB  

N.C. van Marrewijk     Vicevoorzitter     DB 

M. Schulte     Secretaris     DB  

H. de Bruijn    Penningmeester      DB  

R. Persoon   Voetbalzaken jeugd/ dames  DB 

B.J. Nolden  Technische zaken            DB  

                       

    

Het dagelijks bestuur vergaderde in dit verenigingsjaar elke week over alle operationele zaken van 

de vereniging. Het voltallige bestuur vergaderde daarnaast elke 3 weken over beleid, en andere 

specifieke onderwerpen en aangelegenheden.    

De barcommissie, technische commissie, activiteitencommissie en vrijwilligers hadden afgelopen 

jaar geen directe afvaardiging in het hoofdbestuur, maar namen regelmatig deel aan vergaderingen 

en hadden regelmatig overleg met vast aangewezen bestuursleden.    

Naast de dagelijkse gang van zaken over de vereniging en het verenigingsleven is het bestuur 

verdergegaan met bouwen aan de organisatie. Verder houdt het bestuur zich bezig met onderzoek 

en uitvoering naar mogelijke uitbreidingen die de club kunnen verbeteren of versterken.     

De uitvoering van alle verschillende taken lag ook dit jaar weer in handen en onder regie van de 

verschillende commissies, te weten:    

  

Seniorencommissie        Wedstrijdzaken en administratie voor senioren    

Jeugdcommissie        Wedstrijdzaken en administratie voor junioren    

Technische commissie     Uitvoering van technisch beleid door de vereniging    

Sponsorcommissie        Werven van sponsorgelden bij particulieren en bedrijven, en PR    

Activiteitencommissie     Organisatie en uitvoering voor feesten en maatschappelijke evenementen  

Onderhoudscommissie     Onderhoud aan sportcomplex en sportvelden    

Barcommissie         Verzorgen van de horeca    

Vrijwilligerscommissie     Werving en selectie van vrijwilligers    

    

Bijzondere aandacht vraag ik voor alle vrijwilligers in zowel het bestuur, de commissies, langs en op 

het veld, voor onderhoud en schoonmaak als in de kantine en de oud papier ophalers. Het blijft 

bijzonder te zien hoeveel tijd, energie en moeite, zonder enige geldelijke vergoeding, er in SV DEN 



HOORN wordt gestoken. Het blijft juist daarom een club om trots op te zijn en bovendien één met 

nog veel potentie. Zorg is wel dat alle leden zich dat ook blijven realiseren en eraan participeren.     

   

Ook werden er dit jaar weer een aantal leden extra in de spotlight gezet:    

 

20 mensen hebben in december 2020 een kerstpakket ontvangen, voor hun inzet de afgelopen 

jaren. 

       

Het activeren van vrijwilliger blijkt steeds moeilijker. Mensen willen best iets doen voor de 

vereniging. Maar door persoonlijke druktes vinden veel mensen het moeilijk om op vaste tijden 

taken op zich te nemen.   

   

Voetbal en Commissies    
Senioren    

Het vlaggenschip, tweede en derde elftal van S.V. Den Hoorn trainden en speelden onder leiding van 

respectievelijk Thomas Duivenvoorde, Donny van de Bos, Nick van de Bos en Xander Pronk.   

Senioren 1 heeft op 8 maart 2020 werd de laatste wedstrijd gespeeld, toen werd Nederland 

overvallen door Covid-19 en werd er ook niet meer getraind. Op 10 juli hebben we afscheid 

genomen van verschillende trainers en spelers. Het eerste elftal begon voorspoedig aan het seizoen 

en handhaafde zich in de 1e klasse.    

Het 2e en 3e elftal wisten zich netjes te handhaven in hun klasse 

De overige senioren elftallen waren ook iedere week in het veld te vinden. De resultaten hiervan 

waren wisselend. De gezelligheid na de wedstrijd onder elkaar in de kleedkamer was er niet minder 

om.     

Sieme Zijm, Nick van de Bos, Nikolaos Tzampalatis  in het seizoen 2020-2021 respectievelijke het 1e, 

Jong DH en 2e elftal onder hun hoede.   Donny van de Bos wordt Teammanager van de senioren 1 en 

Jong DH 

 

Jeugd    

De jeugdafdeling blijft gestadig groeien en heeft inmiddels de grens van 769 gepasseerd. De jeugd maakt 

thans meer dan de helft van het aantal leden van de SV Den Hoorn uit. Voor een goede organisatie zijn 

ook hier kader, trainers en vrijwilligers onmisbaar. Edger Kuntz voor het 5e jaar als hoofd jeugdopleiding; 

samen met alle leiders, trainers en overig kader heeft dit ertoe bijgedragen dat het een mooi seizoen is 

geweest voor de jeugd. Maar ook dit seizoen werd stil gelegd, op 12 maart met de Covid-19 en mochten 

we tot 28 april niet meer trainen. Vanaf 29 april zijn we weer gestart met de trainingen, maar 

wedstrijden zaten er nog niet in. Met veel vrijwilligers hebben we dit voor elkaar gekregen.     

Daarnaast zal in het komende seizoen de technische commissie meer betrokken zijn bij de 

jeugdopleiding en wordt binnen de jeugdcommissie meer vormgegeven door de hoofdleiders van de 

verschillende leeftijdsgroeperingen.      



Meer dan 769 jongens en meiden konden doordeweeks twee keer per week trainen en bijna 

wekelijks een wedstrijd spelen. Voor meer dan 69 teams, van Scoorties tot en met de A, stond er een 

wedstrijd op het programma. En bij afgelastingen of competitievrije weekenden werd er vaak een 

oefenwedstrijd geregeld. En over de resultaten kunnen we tevreden zijn.  

In het seizoen 2019-2020 is bijna alle leeftijd categorieën opgedeeld. Daarnaast is er bij de gehele 

jeugd meer aandacht geweest om zoveel mogelijk ouders en jeugd bij de vereniging te betrekken en 

daarmee het gevoel te versterken dat er geluisterd wordt naar wensen en ideeën.     

Als laatste genoemd, maar zeker niet onbelangrijk, wil ik opmerken dat er meer en meer aandacht 

komt voor voetbal voor meisjes en dames. Dames 1 speelde lang mee voor het kampioenschap en 

wist dat helaas net niet te behalen.  Al met al een positieve ontwikkeling die ook goed is voor het 

verenigingsleven.    

Financieel     

SV Den Hoorn heeft financieel gehandeld binnen de begroting. Het was een goed financieel jaar. Op 

alle vlakken waren de resultaten positief    

Het bestuur handelt hierin uitermate voorzichtig. Het devies is nog immer zoveel mogelijk sparen om 

facilitaire uitbreidingen mogelijk te maken. De komende jaren worden de velden onderhouden en de 

verlichting vervangen. Posten waar onze vereniging substantieel aan zal moeten bijdragen.     

Een uitgebreid financieel verslag, inclusief toelichting wordt tijdens de algemene leden vergadering 

ter plaatse verstrekt.    

Technische commissie    

De technische commissie heeft verder gebouwd aan een gedegen raamwerk ten behoeve van de 

gehele voetbalopleiding binnen de club. Zowel de evaluatie, werving en selectie van trainers binnen 

de jeugdopleiding als ook voor de seniorenselectie vallen binnen de taken van de technische 

commissie. Hierdoor is er duidelijker informatie over en van trainers en spelers beschikbaar. In 

samenwerking met de seniorencommissie en jeugdcommissie is ook veel aandacht besteed aan de 

doorstroming van jeugdspelers naar de senioren.    

Barcommissie    

Dankzij de inzet van de barcommissie en alle barmedewerkers én onze gasten is een goede financiële 

ondersteuning van de vereniging gerealiseerd. De behoefte aan meer mensen achter de bar blijft 

een aanhoudende zorg.     

De taken achter de bar werden vakkundig uitgevoerd door, Sjaak Holierhoek, Jan Kester, en nog vele 

anderen.   

Al deze vrijwilligers zijn tezamen met de activiteitencommissie, het kloppend hart achter de 

gezelligheid van onze vereniging, waarvoor wij hen enorm dankbaar zijn.     

Activiteitencommissie    

De activiteitencommissie zorgde ook afgelopen jaar weer voor vele leuke gebeurtenissen en 

evenementen. De nadruk kwam iets meer te liggen op vermaak aan het begin van de avond, zoals de 

geïntroduceerde zaterdagmiddag borrel.     



Geconstateerd moet worden dat de feestavonden op iets minder animo kunnen rekenen. Gekeken 

zal moeten worden of de vergunningen iets aangepast kunnen worden, zodat de sluitingstijden voor 

een beperkt aantal avonden iets later kan zijn.    

Sponsorcommissie    

    

Hoofdsponsor en overige sponsors    

Handelsmaatschappij Jacq Poot en Van der Helm Groep werden bereid gevonden om zowel Fight 

Cancer als S.V. Den Hoorn langer te steunen te steunen. Het is leuk om te zien dat binnen de 

vereniging steeds meer mensen dit goede doel steunen. Dit zien we bij andere elftallen terugkomen 

en ook in de collectebus. Als gevolg hiervan konden we afgelopen jaargang een mooi bedrag 

overmaken naar Fight Cancer.   

   

Daarnaast werd de ING bereid gevonden onze club te ondersteunen als derde hoofdsponsor.  

 

Ook de vele reclamebordensponsors en de ballensponsors zijn wij dankbaar voor hun ondersteuning van 

de vereniging.    

  

Businessclub    

Onder aanvoering van Marco Dächer en de andere leden draait ook de business club op volle toeren. 

Ongeveer 65 bedrijven hebben zich thans aangemeld en zorgen voor een stevige financiële en 

morele steun voor de vereniging voor een langere periode. Middels een aantal bedrijfsbezoeken, 

lunches en sprekers worden zij continu betrokken bij onze club.     

   

De ambitie van de businessclub is om de sponsorbijdragen in de komende jaren gestaag te laten 

groeien. 

    

Club van Honderd    

De club van 100 bestaande uit: John Kleijweg en Roel Verkade zijn dit verenigingsjaar weer zeer 

actief geweest. Naast de gebruikelijke financiële ondersteuning voor de zeer vele jeugdactiviteiten 

hebben ze regelmatig voor de leden van die club extra voorzieningen op het gebied van een hapje en 

een drankje bij enkele thuiswedstrijden van het eerste elftal. De speculaaspoppenactie was voor de 

club van 100 en de vereniging een enorm succes. Wij willen iedereen bedanken die een of meerdere 

overheerlijke speculaaspoppen aangeschaft heeft. Met de inkomsten wordt de kantine opgeknapt.   

Onderhoudscommissie    

Het schoonmaken van het complex is een vaak onderbelichte taak, maar daardoor niet minder 

belangrijk. Het zorgt ervoor dat de vele leden zich prettig binnen het complex kunnen voelen. 

Hetzelfde geldt voor het onderhoud van de velden en het terrein.       

Er werden afgelopen seizoen weer talloze uren gestoken in het op orde houden van ons complex. 

Arie Bos zorgde ervoor dat de velden weer een seizoen lang goed bespeelbaar waren, dit tezamen 

met de Firma Oosthoek.       

    

Het afgelopen jaar is er weer veel tijd gestoken in het op orde brengen én houden van materialen als 

doeltjes en dergelijke. Er werd door het ‘onzichtbare’ team van schoonmakers en het onderhoud 



weer veel zichtbaar werk verricht. Het gehele jaar was iedere week alles weer mooi schoon. Voor dit 

alles enorm veel dank!    

    

Vrijwilligerscommissie    

De vrijwilligerscommissie heeft het afgelopen seizoen, tallozen uren gestoken in het in kaart brengen 

van onze vrijwilligers. Binnen sportlink worden al deze data beschikbaar gemaakt en bijgehouden, 

zodat we onze leden en vrijwilligers gerichter kunnen benaderen voor specifieke taken.     

Verwachting 2020-2021    

SV Den Hoorn blijft een club met ambities. We willen bij de senioren én jeugd zo hoog mogelijk 

voetballen, waarbij prestaties en recreatie hand in hand moeten kunnen gaan. Dat betekent dat we 

de opleiding en organisatie zullen blijven versterken. Blij zijn we meteen groeiend aantal 

damesteams.     

Het bestuur heeft geconstateerd dat dat zowel facilitair (velden, kleedruimtes), organisatorisch als 

financieel tot knelpunten leidt.  Vast staat dat we een club willen blijven met de huidige dorpse 

waarden en normen, en daarnaast een gezonde financiële basis behouden.  

Grootste uitdagingen blijven hoe om te gaan met vrijwilligers en met de mensen die niet iets voor de 

vereniging doen, als ook voldoende mensen te hebben om de vereniging te kunnen laten 

functioneren.  Komende tijd zullen wij verder onderzoeken en voorstellen doen om meer mensen bij 

de club te betrekken om hier invulling aan te kunnen geven.   

De laatste jaren is er sportief en facilitair een hoop bereikt, echter is het nog geen tijd om 

genoegzaam achterover te leunen.   

Tot slot    

Nogmaals bedanken we graag alle vrijwilligers die het afgelopen jaar, op welke manier dan ook, 

hebben meegewerkt aan onze vereniging. Wij hopen ook het komend seizoen weer op hen te mogen 

rekenen.   

  

Den Hoorn, 23 april 2021 

F. van Mil, voorzitter     

M. Schulte, secretaris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4   
   

Financieel Jaarverslag*   
   

   

   

 *(alleen beschikbaar tijdens vergadering of vooraf in te zien bij onze penningmeester. Melden via  

penningmeester@svdenhoorn.nl)                 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  
  
  



  
  
  
  

 

 

 

Bijlage  5   
 

Bestuurssamenstelling   

 

 

   
 

 

 

 



Rooster van aftreden Hoofdbestuur   
   

        Aftreden   

Naam     Functie   2020 2021  2022 

Frank van Mil    Voorzitter                      X 

Nic van Marrewijk   Vice-voorzitter                                X       

Monique Schulte  Secretaris    X     

Heidi de Bruijn Penningmeester      X                                      

  Robin Persoon 

 

  Voetbalzaken Jeugd                   X                                   

Bert-Jan Nolden   Technische zaken              

  

Aftredend in 2020 en herkiesbaar zijn:   

• Monique Schulte (herkiesbaar) 

• Heidi de Bruijn (herkiesbaar) 

• Robin Persoon (herkiesbaar) 

 

• Bert- Jan Nolden (kiesbaar) 

Aanmelden volgens Huishoudelijk Reglement SV DEN HOORN, Artikel 12 Bestuursverkiezing   
    

1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af en is terstond herkiesbaar. De 

eerste maal zal dat geschieden volgens het onderstaand rooster.   

1e jaar: (2020) secretaris en het bestuurslid Jeugdzaken en bestuurslid Technische 

Zaken en Penningmeester 

2e jaar: (2021) vicevoorzitter en bestuurslid Seniorencommissie   

3e jaar: (2022) voorzitter en de bestuursleden Onderhoud/Bar en Sponsor/Businessclub   

 

   

2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde 

kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaarlijkse 

vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.     

In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde 

leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan 

verbonden procedure.   

   



3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris 

aangemeld te worden en ondertekend door tenminste tien stemgerechtigde leden en 

dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de 

desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het 

bestuur ambieert. Volgend uit lid 3 kunnen kandidaten zich schriftelijk melden bij de 

secretaris.    

  

  

Voordracht door het Hoofdbestuur.    

   

1. Het bestuur draagt voor de heer Bert-Jan Nolden in de functie als Technische zaken voor 

een termijn van 3 jaar 

   

  

  

Hoofdbestuur SV Den Hoorn,   

   

Frank van Mil, Voorzitter   

Monique Schulte, Secretaris    

   

   

   

    


