NOTULEN LEDENVERGADERING V.V.SCHOONEBEEK
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OPENING

•
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-

MA.30-10-2017

Aanwezig volgens presentielijst: 12 leden en 9 bestuursleden
afwezig met kennisgeving: Fokke Tienstra
Ondersteuning financiën: Jurjen Adam, BKM Advies & Administratie

Voorzitter Henk Visscher opende de vergadering en heette allen welkom.
Daarna hielden de aanwezigen een minuut stilte uit eerbetoon aan hen die de vereniging het
afgelopen seizoen zijn ontvallen.

NOTULEN 31-10-2016
•
•
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Agendapunt 10 Rondvraag: alle vragen waren door bestuur uitgewerkt en werden toegelicht.
Verder geen opmerkingen en werden de notulen onder dankzegging vastgesteld.

SECRETARIAATSVERSLAG 2016/2017
•
•
•
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Het jaarverslag werd door de secretaris voorgelezen, en zal ook op de clubsite worden geplaatst.
Opmerking Tuchtzaken: Gele kaarten in B-categorie worden wel getoond maar niet geregistreerd.
Er waren verder geen opmerkingen waarna het verslag onder dankzegging werd vastgesteld.

FINANCIEEL VERSLAG 2016/2017
•
•
•

•

•
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Achtereenvolgens werden onder mondelinge toelichting van de penningmeester de volgende
verslagen gepresenteerd: Balans + toelichting Vereniging; V/W-rekening + toelichting;
begroting 2017/2018; en Kantine/Jeugd/SWB
In voorjaar 2017 werd, wegens verandering van werkkring met studieverplichtingen, de
verenigingsadministratie ter ondersteuning van de penningmeester gedeeltelijk overgedragen aan
BMK Advies & Administratie, op de LV vertegenwoordigd door dhr.Jurjen Adam.
De overdracht leidde tot verschillende boekingsmethoden zodat er afwijkingen ontstonden t.o.v. de
financiële verslagen van 2015-2016; de afwijkingen konden door de penningmeester verantwoord
worden verklaard. Met BMK volgt binnenkort een bespreking om de boekingen op de juiste
grootboekrekeningen én kostenplaatsen te registreren.
Bij Kantine werden (“om er meer grip op te krijgen”) de aanwezigen verzocht mee te denken over
de wijze van registreren van inkoop en omzet. De voorzitter gaf toelichting over de opzegging van
de pinautomaat door de Rabobank. In een bespreking met de kantinemedewerkers zal worden
gefilosofeerd over de manier van (o.a.digitaal) afrekenen met de leden en/of bezoekers.
Er waren verder geen opmerkingen waarna de verslagen werden vastgesteld; de penningmeester
werd bedankt.

VERSLAG KASCOMMISSIE
•

De kascommissie bestond uit Jeroen Schwieters en Raymond Assen; de kascommissie deelde
mede dat "het er allemaal netjes uitzag". Zij werden bedankt voor de controle; als nieuw
kascommissielid naast Raymond Assen stelde Tonnie Büter zich beschikbaar.
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VASTSTELLING CONTRIBUTIE
•
•

•
•
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BESTUURSVERKIEZING
•

•
•
•
•
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Gezien de begroting voor 2017-2018 wordt een contributie-aanpassing niet noodzakelijk geacht.
De tarieven blijven als volgt (laatste aanpassing was in 2015):
Senioren en Vrouwen vanaf 18 jaar: € 11,00
Meisjes 12 tot en met 17 jaar:
€ 5,50
JO19 (A-junioren):
€ 6,50
JO17 en JO15 (B- en C-junioren):
€ 5,50
JO13 tot en met JO8 (D-E-F-pupillen): € 5,00
Steunende leden:
€ 6,00 de partner heeft vrije toegang bij thuiswedstrijden.
De bijdrage in de waskosten blijft
€ 2,25 per speler per maand.
Opmerking Presentatiegids 2017-2018:
niet vermeld waren het contributietarief bij JO8-pupillen, en de waskostenbijdrage bij JO9-pupillen.

Aftredend en herkiesbaar was Ingrid Schulte. Er was geen tegenkandidaat zodat zij voor een
nieuwe zittingsperiode van 3 jaar werd herbenoemd. Aftredend en niét-herkiesbaar waren Tonnie
Büter (20 jaar) en Richard Nijenstein (11 jaar). Beiden werden onder dankzegging en applaus
voorzien van lovende woorden, bloemen en een attentie.
Wegens zijn vele verdiensten in diverse functies gedurende een lange periode werd Tonnie Büter
benoemd tot Erelid van v.v. Schoonebeek en kreeg een oorkonde aangeboden.
Door het bestuur werd Anouk Steffens kandidaat gesteld. Er waren geen tegenkandidaten zodat zij
voor een zittingsperiode van 3 jaar werd benoemd. De voorzitter heette haar welkom en wenste
haar veel succes.
Peter Striper werd benoemd tot vice - voorzitter.
Voor de nog openstaande vacature is het bestuur bezig om een geschikte kandidaat te vinden.

MEDEDELINGEN
OVERDRACHT KLEEDACCOMMODATIE
• De overdrachtsdocumenten van de kleedaccommodatie werden 16-8-2017 door het bestuur
getekend aangeleverd bij de afd.Sport van de Gemeente Emmen en liggen ter afwikkeling bij
notariaat Veen-en-Veste. De overdrachtsvergoeding werd inmiddels ontvangen.
• De kleedaccommodatie zal worden opgenomen op de verenigingsbalans, in het LTOPonderhoudsplan, en Verzekeringenbestand.
SCHEIDSRECHTERZAKEN
• Lid scheidsrechterscommissie Johnny Berens gaf een toelichting op de minder florissante situatie
van het huidige scheidsrechterskorps waarvan diverse scheidsrechters kampen met fysieke
ongemakken.
• Door de zorgelijke ontwikkelingen werden al wedstrijden afgelast of konden tegen betaling van
(gast)scheidsrechters alsnog gespeeld worden.
• Positief is de cursusdeelname van 4 jonge fluitisten maar ook zag hij graag (met respect voor de
huidige scheidsrechters) meer vertegenwoordiging van oud-spelers/leden in de leeftijdscategorie
van 35 tot 45 (…) jaar.
• De leden worden opgeroepen om de noodzaak zowel bij Schoonebeek als bij SWB in ieders
omgeving te verspreiden en aan te dringen op aanmelding als verenigingsscheidsrechter.
De cursus- en tenuekosten zijn voor rekening van de vereniging.
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RONDVRAAG
Gerard Lambers: bij verhindering is het moeilijk om vervanging te krijgen, en bij de ochtenddienst
is er weinig te doen. In de loop der jaren is het aantal teams op zondag gekelderd van 7 naar 3
teams; het 3e elftal thuis heeft dan ook nog aanvangstijd 12.00 uur. Overwogen kan worden om
een app voor Kantinemedewerkers aan te maken. Opmerkingen worden ingebracht in bespreking
medewerkers.
Gerard Lambers: aanschaf nieuwe werkkleding kantinemedewerkers laten sponsoren, aanhouden
Arthur Heijnen: status herinrichting kantine. Stefan Bruins geeft een toelichting en laat weten dat
op 13 november 2017 een (pro-deo) 3D-presentatie van MBProdesigns zal plaatsvinden.
Na voorwerk en info-avond voor leden kan in zomerstop 2018 van start worden gegaan.
Herman Gerdes: aanschaf sneeuwschuivers en zout tbv gladheidbestrijding > actie Klussengroep
Johnny Berens: wedstrijdverslagen op TT. Lukt niet wegens te weinig copyruimte.
De verslagen staan ook op clubsite, en meer mediavoorzieningen.
Tonnie Büter: sprak van “een gezonde vereniging die er t.o.v. de regio goed voor staat”
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SLUITING
• De vergadering werd, onder dankzegging voor de aanwezigheid en inbreng, door de voorzitter om
21.21 uur gesloten.
Opgemaakt door Henk Herbers, secretaris v.v. Schoonebeek, maandag 30 oktober 2017
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