
NOTULEN LEDENVERGADERING V.V.SCHOONEBEEK        -         MA.5-10-2015 
 
1   OPENING   Aanwezig volgens presentielijst:        8 leden en 9 bestuursleden 
            afwezig m.k.: Evert Stoffers en 
            Fokke Tienstra 
 
 
Voorzitter Henk Visscher opende de vergadering en heette allen welkom. Hij constateerde dat de opkomst 
(8 leden) wel eens een historisch laagterecord kon zijn. Hij bedankte de vrijwilligers voor hun inzet het 
afgelopen seizoen. Daarna hielden de aanwezigen een minuut stilte uit eerbetoon aan hen die de 
vereniging het afgelopen seizoen zijn ontvallen.  
 
 
2 NOTULEN 6-10-2014 Geen opmerkingen en onder dankzegging vastgesteld. 
 
 
3   SECRETARIAATSVERSLAG 2014/2015 
 
Het jaarverslag werd door de secretaris voorgelezen. Bennie Conen "Sport 1":  nog niet te zien. 
Ben Berends "seizoensluiting": met name zal het financieel op een lager pitje komen te staan.   
Er waren verder geen opmerkingen waarna het verslag werd vastgesteld; de secretaris werd bedankt. 
  
 
4    FINANCIEEL VERSLAG 2014/2015 
 
Achtereenvolgens werden onder mondelinge toelichting van de penningmeester de volgende 
verslagen gepresenteerd:  
Balans + toelichting vereniging: geen opmerkingen 
V/W-rekening + toelichting:  positief saldo € 1.585,60 

 Jeroen Schwieters "portokosten": kunnen lager door meer te digitaliseren (is wel inclusief 
 presentatiegids) 

 George Scherpen "belijning": is hoger door vaste afspraak met STS-Zuurmanbelijning. 
 Bennie Conen "veldhuur": hoog bedrag en desondanks slechte kwaliteit van de velden 

Begroting 2015/2016:  Begroot tekort: € 2661,00 
Kantine/Jeugd/SWB:  De mondelinge verslagen vertonen een gezond beeld van de  
     financiën. 
Er waren verder geen opmerkingen waarna de verslagen werden vastgesteld; de penningmeester werd 
bedankt. 
 
 
5 VERSLAG KASCOMMISSIE 
 
De kascommissie bestond uit Herman Gerdes en Arthur Heijnen; eerstgenoemde deelde mede dat "het er 
goed uitzag, de penningmeester het goed had gedaan en de kascommissie er zonder moeite voor had 
getekend". Hij werd bedankt voor de controle;als nieuw kascommissielid,naast Arthur Heijnen, stelde 
Jeroen Schwieters zich beschikbaar. 
 
 
6 VASTSTELLING CONTRIBUTIE 
 
Gezien de begroting voor volgend seizoen wordt een contributie-aanpassing noodzakelijk geacht. 
De verhoging werd door de penningmeester toegelicht en de tarieven worden 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 2011. De bijdrage in de 
waskosten wordt € 2,25 per speler per maand. 
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7 BESTUURSVERKIEZING 
 
Aftredend en herkiesbaar waren Johnny Berens en Henk Herbers. Er waren geen tegenkandidaten zodat 
beiden voor een nieuwe zittingsperiode van 3 jaar werden herbenoemd. Aftredend en niét-herkiesbaar 
was Raymond Assen (sinds 2003). Hij werd door voorzitter Visscher bedankt voor zijn inzet en kreeg een 
bos bloemen, een ingelijste bestuursfoto, en een enveloppe met inhoud aangeboden. Raymond Assen 
wenste de aanwezigen veel wijsheid en succes. Voor de ontstane vacature is het bestuur bezig om 
kandidaten te vinden.   
 
 
8  OVERDRACHT KLEEDACCOMMODATIE en PLANNEN MET DE DORPSHOEVE  
 

 De overdracht van de kleedaccommodatie staat formeel gepland op 1-8-2016. De voorzitter gaf 
een samenvatting van de ontwikkelingen tot op heden. Eind van 2015 vindt een nul-meting plaats. 
In plaats van geld lenen uit een onderhoudsfonds prefereert Schoonebeek een handgeld als 
compensatie van achterstallig onderhoud. 

 Vanuit de bespreking inzake de plannen voor de Dorpshoeve kwam een optie om de kantine van 
v.v.Schoonebeek te laten benutten door andere groeperingen uit het dorpsverenigingsleven. 
Het bestuur is daar absoluut op tegen maar stelt zich wel "meedenkend" op andere verenigingen 
onder dak te krijgen. Naar hun mening heeft de Gemeente een zorgplicht voor verenigingen en 
voor haar burgers; en is Ver.Dorpsbelangen aan zet om in overleg te treden met v.v.Schoonebeek. 
  

9 MEDEDELINGEN 
 

 Terugtrekken seniorenteam: dit werd toegelicht door René Schwieters. Uit een bespreking met het 
3e en 4e elftal kwam het voorstel om een C-categorie te vormen om van daaruit wekelijks 2 
elftallen samen te stellen.. Ook dat bleek na enkele weken niet haalbaar waarop werd besloten 1 
seniorenteam terug te trekken. De verminderde voetbal-animo blijkt een regionale tendens te zijn. 
  

10 RONDVRAAG   
 

 Jeannette Büter:Geblesseerde spelers bij A-selectie ? Is op voorspraak van trainer Wilbert Arends  
 Ben Berends:aanbrengen van een talud met treden en bankjes aan Ossehalzijde;wordt onderzocht 
 Bennie Conen: 

- Valse 50 euro-biljetten: aanschaf van een scanner, actie Ingrid Schulte 
- Entree Sleen uit, dan ook bij Sleen thuis entree moeten vragen 
- Bestickering resterende ramen; staat gepland voor 12 oktober 2015 
- Kantinepersoneel: nog steeds te weinig medewerkers met name geen jongeren. Daardoor 
  draaien de huidige medewerkers steeds een strakker schema; halve diensten is wel een uitkomst. 

 George Scherpen: door uitbreiding klussengroep worden meer (en nieuwe) fleece-jassen besteld. 
 Richard Nijenstein: "indien er ongenoegen of kritiek leeft onder de leden dan moet dit rechtstreeks 

bij het bestuur gemeld worden en niet worden bediscusieerd via social media" 
 

11  SLUITING 
 
De vergadering werd onder dankzegging voor de aanwezigheid en inbreng door de voorzitter om  
21.19 uur gesloten. 
 
     Opgemaakt door Henk Herbers, secretaris v.v.Schoonebeek, maandag 5 oktober 2015 
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