
  Datum :  5 juni 2019 

  Tijd :                                20.30- 21.30 UUR   

  Lokatie :                         Clubhuis SV DEN HOORN   

                 Zuidhoornseweg 4, 

Den Hoorn (ZH)   

   
ALGEMENE LEDEN VERGADERING   

  
   
Agenda   

1. Opening en welkom door de voorzitter    

2. Verslag van de reguliere ALV van 18 januari 2019 (bijlage 2)   

3. Ingekomen stukken en mededelingen    

4.  Contributievoorstel 2019/2020  ( bijlage 3) 

A. Contributievoorstel 2019/2020  

B. Begroting 2019/2020  

5. Rondvraag    

6. Sluiting door de voorzitter    

   

   

Hoofdbestuur SV DEN HOORN   

   

   

R. van der Helm, voorzitter   

Monique Schulte, secretaris  

   

  

  

  



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2   
  

Verslag ALV 18 januari 2019 

  

 

 

 

 



 

    

    
Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 18 januari 2019 

  
1. Verslag  

De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering en heet ruim 18 leden en 

belangstellenden welkom   
  

2. Verslag ALV van 19 november 2017 ( bijlage A)  

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging van de samenstelster.     
       

3. Ingekomen stukken en mededelingen    

Geen ingekomen stukken. 

4. Jaarverslag 2017/2018 secretaris + commissies (bijlage 3)   

De betreffende verslagen worden met belangstelling en onder dankzegging voor het vele werk voor 
kennisgeving aangenomen. Richard verteld over het verlies van zijn Vader en bedankt de mensen die 
verschillende dingen van hem overgenomen hebben, omdat hij zich op zijn werk heeft gestort. Samir 
bedankt voor al je inzet voor de materialen. De Video analyse die is gerealiseerd. Alleen het geroddel 
in de kantine, valt tegen en de beste stuurlui komen niet voor de echte mening uit. De anonieme 
brieven voor de trainer van de selectie zoals het niet zo mogen. Kom gewoon naar ons toe en geef 
het door waar je niet mee eens bent. Iedereen is een keer in de spiegel kijkt en niet het geld over de 
balk smijten. De Jeugd die hoger gaat spelen. En dit is een club om trots op te zijn.  Nic. Die op zijn 
80e nog rond loopt en veel voor de club doet. Veel inzet voor het komende jaar.  We moeten het met 
elkaar doen. En niet denken ik krijg me zin niet en gooi me kont in de kribben. 
 
De club van honderd, de barcommissie, technische commissie, Businessclub, oud-papier ophalers en 
de activiteitencommissie worden bedankt voor hun ondersteuning van de jeugd en hoofdmacht van 
de vereniging. 

 

a. Jaarrekening 2017/2018   (bijlage 4)  

 

a. Verslag boekjaar 2017/2018 

De penningmeester licht een aantal posten toe en geeft stand van zaken met betrekking tot de 

financiële zaken van de vereniging. De contributie gelden en sponsorgelden blijven wel gelijk,  

Jaarlijkse speculaaspoppen actie is het weer goed, met een winst van 26.500,-  extra te besteden en 

hulde voor John. De grote clubactie waar Jan van Beek zich inzet is ook hoger dan vorige jaar. De 

Oud-papier op halen, en via Avalex krijgen daar de opbrengst  was vorig jaar 8.500 ,- euro is dit jaar 

bijna 20.000,-  Gerrit Gerritse heeft zich met de mannen hier super voor ingezet.  De kantine 

opbrengst is minder dan begroot. Een groep, is opgericht om beter grip op de inkoop en verkoop en 

cash loos betalen zodat, het beter gaat.  Kassasysteem, wordt aangepast, en hierna wordt de Btw 

aangepast aan de werkelijke  dus 9 % en 21 % nu wordt het nog steeds via het horeca systeem 

afgedragen.   De Inkoop kijken of dit gezamenlijk kan met andere verenigingen.  Wedstrijd kosten zijn 

er minder, minderspullen aangeschaft. Bestuur en commissie kosten minder dan begroot.  



Accommodatie kosten zijn hoger omdat we minder investeringen via de stichting hebben gedaan.  De 

jaarrekening en de balans worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

b. Beoordeling Kascontrole commissie    

De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Voorgesteld wordt de 
penningmeester en bestuur decharge te verlenen voor het door het gevoerde beleid. Fred van der 
Velden  en Jeanine van Geest vormen de kascontrolecommissie voor het jaar 2017/2018.  
 

c. Voorstel decharge‐verlening penningmeester/bestuur. 

Decharge wordt verleent aan penningmeester/ bestuur.  

 

d. Benoeming leden controlecommissie 2018 

Fred van der Velden, verlaat de kascommissie Aad Vermeulen neemt het over. 

 

6.    Begroting 2018/2019 en contributie voorstel 2018/2019 

a. Begrotingsvoorstel contributie is een voorstel, en we willen kijken of we een verschil met 

selectie en niet selectie de contributie gaan bepalen. En hoe gaan we dit invullen als kinderen na 

3 weken,  niet selectie spelers zijn.  

Verschil met € 50.00 euro tussen de selectie en niet selectie teams.  We komen in mei terug met 

een leden vergadering, voor de contributie.  Er is een plan om de kantine aan te pakken, wordt 

door een architect een tekening gemaakt. Volgende week komt hij langs  

b. Contributie voorstel is goedgekeurd. Vraag waarom er pas op 1 december een speelverbod. 

Penningmeester en ledenadministratie is er  heel erg mee bezig geweest. Een automatisch 

incasso kan dat nog niet opvangen. Nu staat er nog € 12.000,- open, maar hiervan heeft een 

groot deel een betalingsregeling. Met een deurwaarderskantoor zijn we nu ook bezig om 

geld te innen. 

c. Begroting goedgekeurd. 

 

7.  Bestuurssamenstelling (bijlage5) 

Herkozen zijn: 
Frank van Mil, als Technische zaken en Vice voorzitter, voor 1 jaar. 
Heidi de Bruijn als Penningmeester voor 3 jaar. 
Nic. Van Marrewijk voor vice Voorzitter voor 3 jaar. 
 
 
 
8. uitbreiding clubgebouw, 
De Tekeningen liggen klaar, maar de kosten zijn zo hoog dat we als bestuur nog niet gaan bouwen.  
De vereniging, is via de stichting aan het kijken of we eigenaar kunnen worden van het clubgebouw 
of we via de gemeente . Er wordt gekeken naar andere oplossingen.  Er zat een ruimte in voor de 
verzorging en materialen.  
 
 



 
 
 
 
9. Rondvraag, 
 Siem: Wanneer, vertrekt zon de naschoolse opvang. ( de officiële datum is 30 april) maar zelf willen 
ze eind februari en begin maart 2019.  
Club van 100, de beamer is nieuw en betaald door de club van 100. 
 
Commissie ruimte voor de ruimte van Zon.  
Verlichting systeem, voor als je het pand sluit, als je de deuren sluit gaat alles uit.  
 
 
 
 
9.Sluiting door de voorzitter  20.37uur. 

    

 

 

Aldus Vastgesteld door de Algemene ledenvergadering van 18 januari 2019.    
    
  

  

   

         

           

                 

   

   

  

  

  

  

  
    

  
  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3 

 

 

Contributievoorstel 2019/2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A. Contributievoorstel 2019/2020 

 

 Seizoen 

2019/2020 

Seizoen 

2018/2019 

Contributiebedragen (voorstel)  

Selectie senioren € 305 € 255 

Overige senioren elftallen € 275 € 255 

Selectie jeugd (O19 t/m O14) € 265 € 215 

Overige jeugd (O19 t/m O14) € 235 € 215 

Selectie jeugd (O13 t/m O10) € 255 € 205 

Overige jeugd (O13 t/m O8) € 225 € 205 

7 tegen 7 € 202,50 € 182,50 

Scoorties € 135 € 130 

Scoorties, alleen trainen € 95 € 90 

Niet-spelend lid € 95 € 90 

Babylid € 10 € 10 

 

 

 

B. Begroting 2019/2020 
Is op te vragen bij de penningmeester. 


