
NOTULEN LEDENVERGADERING V.V.SCHOONEBEEK        -         MA.29-10-2018 
 
 
1  OPENING   Aanwezig volgens presentielijst:     18 leden en 9 bestuursleden 
      afwezig met kennisgeving: Bennie Conen 
 
 

 Voorzitter Henk Visscher opende de vergadering en heette allen welkom.  

 In verband met de afscheids- (en naar later bleek) waarderingsceremonie werd agendapunt 7 
Bestuursverkiezing naar achteren verplaatst 

 Daarna hielden de aanwezigen een minuut stilte uit eerbetoon aan hen die de vereniging het  
 afgelopen seizoen zijn ontvallen.  

   
 
2 NOTULEN 30-10-2017  
 

 Geen opmerkingen en de notulen werden onder dankzegging vastgesteld. 
 
 
3   SECRETARIAATSVERSLAG 2017/2018 

 

 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 2017/2018 
 

 Achtereenvolgens werden onder mondelinge toelichting van de penningmeester de volgende 
verslagen gepresenteerd:  
Balans: hierin werd ook opgenomen de van de gemeente Emmen ontvangen onderhouds 
voorziening inzake de in eigendom overgedragen kleedaccommodatie. De Vorderingen per 
balansdatum bestaan o.a. uit nog enkele te ontvangen pachtbedragen reclameborden.  
De Schulden per balansdatum betreffen o.a.nog te betalen loonheffing en rekeningen leveranciers. 
V/W-rekening: deze toonde een tekort; o.a. veroorzaakt door hogere vergoedingen hoofdtrainer 
en verzorging, meer huur Ossehal, en een buitengewone last wegens het faillissement van Update. 
Jeroen Schwieters: De representatiekosten zijn bijna verdubbeld, er wordt nu gerichter geboekt. 
Begroting 2018/2019: deze vertoont een tekort voor het komende seizoen. Dit tekort zal door 
werving sponsoren, scherper inkoopbeleid, en aanpassing contributietarieven gepoogd worden te 
reduceren. 

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

 
 
5 VERSLAG KASCOMMISSIE 

 

 De kascommissie bestond uit Raymond Assen en Tonnie Büter; de kascommissie deelde mede dat 
alles goed te herleiden was en had waardering voor de taakinvulling van de penningmeester. 
Beiden werden bedankt voor de controle; als nieuw kascommissielid naast Tonnie Büter stelde  
René Schwieters zich beschikbaar. 
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6 VASTSTELLING CONTRIBUTIE 
 

 Gezien de begroting voor 2018-2019 wordt een contributie-aanpassing noodzakelijk geacht. 

 Tarief Senioren wordt met € 1,00 euro per maand verhoogd; Junioren met € 0,50 cent per maand  

 De contributietabel per maand ziet er dan als volgt uit (laatste aanpassing was in 2015):  
 

   Senioren en Vrouwen vanaf 18 jaar:  € 12,00  + waskostenbijdrage   € 2,25 
   Senioren Mannen 35+ en VR2  € 10,00    inclusief waskosten 
   JO19 (A-junioren):    €   7,00  + waskostenbijdrage   € 2,25  
   MO17,JO17 en JO15 (B- en C-junioren): €   6,00 + waskostenbijdrage(per kw.)€ 2,50 
   JO13 (D-pupillen)    €   5,50 + waskostenbijdrage(per kw.)€ 2,50 
   MO11, JO11,JO10,JO9,JO8(D-E-F): €   5,50 + kledingsfondsbijdrage € 0,50 
   Steunende leden:    €   6,00       partner vrije toegang bij thuiswedstrijden. 

 
 
8  MEDEDELINGEN 
 

 Terugtrekking 4e elftal lopend seizoen; er bleken per zondag te weinig spelers beschikbaar te zijn. 

 Herinrichting kantine: Stefan Bruins gaf een toelichting, o.a. op vloer en plafond. Het ontwerp krijgt 
steeds meer definitief vorm en zal de komende maanden worden uitgewerkt. Uitvoering staat 
gepland voor na afloop seizoen en voorafgaande zal een informatie - avond voor de leden worden 
gehouden. 

 
7 BESTUURSVERKIEZING 

 
 Vice-voorzitter Peter Striper bedankte de aftredende bestuursleden Stefan Bruins en Johny 
 Berens voor hun inzet en overhandigde hen bloemen, een clubvaantje, en een enveloppe. 

 Aftredend voorzitter Henk Visscher ontving dezelfde waarderingsattenties maar werd daarnaast ook 
benoemd tot Erelid van de vereniging. 

 De zittingsperiode van Henk Herbers werd met 3 seizoenen verlengd. Tevens werd hij tot erelid van 
de vereniging benoemd. 

 Daarna was het woord aan Geert Schutrups, KNVB-ambassadeur voetbal kieskring 4. 
Hij overhandigde Henk Visscher een KNVB-oorkonde en een gouden speld. 
Henk Herbers werd benoemd tot Lid van Verdienste en ontving eveneens een gouden speld. 

 Door het bestuur kandidaat gesteld Richard Eising; er waren geen tegenkandidaten waarop hij 
zitting nam in het bestuur. 

 
9 RONDVRAAG 
 

 Jeanette Büter: werken met kassasysteem, piekmomenten in de rust wordt onderzocht, oplader 
pinautomaat wordt vervangen; assortiment in kassa; kantinecommissie gaat e.e.a. bespreken. 

 Jeanette Büter: teamfoto’s in presentatiegids geen schoonheidsprijs; meerdere sponsornamen. 

 Ben Büter: traktor en toebehoren passen niet bij elkaar; wordt met Ben Wubbels besproken. 

 George Scherpen: afbreken rookabri, is akkoord. 

 René Schwieters: lichtinstallatie; offertes opgevraagd maar heeft nog geen prioriteit. 

 Geert Lambers: heeft geen presentatiegids ontvangen, Ben Büter ook niet; wordt onderzocht. 

 Tonnie Büter: energiescan laten uitvoeren; 2 meters kan nu naar 1 meter, scheelt vastrecht. 

 Bob Lohuis: oprichting supportersvereniging in voorbereiding; in januari 2019 nadere invulling. 

 Johny Berens: voorstel Club van 50 ook meenemen in supportersvereniging. 
 

10  SLUITING 
 

 De vergadering werd, onder dankzegging voor de aanwezigheid en inbreng, door de voorzitter om  
21.50 uur gesloten. 

 
     Opgemaakt door Henk Herbers, secretaris v.v. Schoonebeek, maandag 29 oktober 2018 
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