
NOTULEN LEDENVERGADERING V.V.SCHOONEBEEK        -         MA.31-10-2016 
 
1   OPENING   Aanwezig volgens presentielijst:     8 leden en 7 bestuursleden 
      afwezig met kennisgeving: Tonnie Büter 
 
 

 Voorzitter Henk Visscher opende de vergadering en heette allen welkom.  
 Hij bedankte de vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen seizoen;  met name het prepareren van het  
 B-veld, door het mislukte lavakorrelexperiment op het hoofveld, werd gewaardeerd. 
 Daarna hielden de aanwezigen een minuut stilte uit eerbetoon aan hen die de vereniging het 
 afgelopen seizoen zijn ontvallen.  
   
 
2 NOTULEN 5-10-2015 Geen opmerkingen en onder dankzegging vastgesteld. 
 
 
3   SECRETARIAATSVERSLAG 2015/2016 
 

 Het jaarverslag werd door de secretaris voorgelezen, en zal ook op de clubsite worden geplaatst   
 Er waren verder geen opmerkingen waarna het verslag onder dankzegging werd vastgesteld. 
  
 
4    FINANCIEEL VERSLAG 2015/2016 
 

 Achtereenvolgens werden onder mondelinge toelichting van de penningmeester de volgende 
verslagen gepresenteerd: 
 
Balans + toelichting vereniging: geen opmerkingen 
V/W-rekening + toelichting:  positief saldo € 1.827,44 
Begroting 2016/2017:  Begroot tekort: € 161,00 
Kantine/Jeugd/SWB:  Mondelinge verslagen penningmeester 
 

 Er waren verder geen opmerkingen waarna de verslagen werden vastgesteld; de penningmeester 
werd bedankt. 

 
 
5 VERSLAG KASCOMMISSIE 
 

 De kascommissie bestond uit Arthur Heijnen en Jeroen Schwieters; eerstgenoemde deelde mede 
dat "het er goed uitzag, er werden geen afwijkingen gevonden, en indien wel dan konden deze 
goed door de penningmeester worden toegelicht". Hij werd bedankt voor de controle; als nieuw 
kascommissielid,naast Jeroen Schwieters stelde Raymond Assen zich beschikbaar. 

 
 
6 VASTSTELLING CONTRIBUTIE 
 

 Gezien de begroting voor 2016-2017 wordt een contributie-aanpassing niet noodzakelijk geacht. 
De tarieven blijven als volgt:  
Senioren en Dames vanaf 18 jaar: € 11,00; Dames 12 tm 17 jaar € 5,50;  A-junioren € 6,50;  
B-en C-junioren (m/v) € 5,50; D-E-F-pupillen (m/v) € 5,00; Steunende Leden € 6,00;  
de partner van een Steunend Lid heeft vrije toegang bij thuiswedstrijden.  
Laatste aanpassing was in 2015. De bijdrage in de waskosten blijft € 2,25 per speler per maand. 
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7 BESTUURSVERKIEZING 
 

 Aftredend en herkiesbaar waren Henk Visscher en Peter Striper. Er waren geen tegenkandidaten 
zodat beiden voor een nieuwe zittingsperiode van 3 jaar werden herbenoemd. Aftredend en niét-
herkiesbaar was René Schwieters (sinds 2008). Hij werd door voorzitter Visscher bedankt voor zijn 
inzet en kreeg een bos bloemen en een enveloppe met inhoud aangeboden. Voor de ontstane, en 
nog openstaande vacature 2015, is het bestuur bezig om kandidaten te vinden.   

 
 
8  OVERDRACHT KLEEDACCOMMODATIE  
 

 De overdracht van de kleedaccommodatie stond formeel gepland op 1-8-2016. De voorzitter gaf 
een samenvatting van de ontwikkelingen tot op heden waaruit bleek dat de vereniging nog wacht 
op diverse technische specificaties. Zodra deze binnen zijn kan worden overgegaan tot 
ondertekening van de overdrachtsakte. Dinsdag 29 november 2016 is er een evaluatie met de 
regioverenigingen over de kleedkameroverdracht. 

 
9 MEDEDELINGEN 

 
 SWB: na een alles-of-niets bespreking concludeerden beide verenigingen toch door te willen gaan 

met het samenwerkingsverband. Enkele punten zullen in een bespreking op woensdag 23 
november 2016 worden aangescherpt. 
 

10 RONDVRAAG   
 

 Jeannette Büter: Administratiekantoor Volkers geïnteresseerd in sponsoring; wordt benaderd.  
 Jeannette Büter: geen bekendheid voor aanmelding 7x7 team; wordt door Seniorencie onderzocht 
 Herman Gerdes: nut van Presentatiegids wegens verlate verschijning. Bestuur beraadt zich over 

uitgebreidere (redactionele) opzet  voor gids 2017-2018. 
 Toon Roosken: programmabladverkopers niet te jong ? Johny Berens en Jeroen Schwieters gaan 

dit beoordelen maar zien ook toe dat de verkopers binnen de poort gaan staan te verkopen.  
 George Scherpen: er zijn 22 (trainings)doelen in allerlei soorten en maten; inventaris houden. 
 George Scherpen: bij uitbreiding kleedkamerblok zou lichtmast kunnen blijven staan; aanhouden 
 George Scherpen: is aanleg van een puppyveld met boarding niet mogelijk ? Aktiepunt bestuur. 
 Benny Conen: aantal jaren lid ? De secretaris zal onderzoeken wat de historische mogelijkheden 

zijn in de papieren- en digitale ledenadministratie. 
 Benny Conen: alcoholbeleid: handhaving van de regels verflauwen steeds meer.  

De wettelijke regels zullen weer aangescherpt moeten worden; wordt besproken in Bestuur, 
Seniorencommissie, Kantinecommissie, en Jeugdbestuur. 

 Arthur Heijnen: vordering talud hoofdveld; is in ontwerpfase klussengroep.  
 

11  SLUITING 
 

 De vergadering werd onder dankzegging voor de aanwezigheid en inbreng door de voorzitter om  
 21.28 uur gesloten. 
 
     Opgemaakt door Henk Herbers, secretaris v.v.Schoonebeek, maandag 31 oktober 2016 
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