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Notulen Algemene ledenvergadering SVM Algemeen, 20 november 2017. 
            
 
1. Opening: 
De voorzitter, Gerard Bovee, opent de Jaarvergadering van SVM Algemeen. 
Afwezig met kennisgeving:  
- Bestuur van Stichting de Punt, 
- Voorzitter Gerbert Barneveld, afd. Volleybal, 
- Jose Derkink, ledenadministratie, 
- Dorpsbelang, 
 
Voorzitter verontschuldigd zich dat de uitnodiging in De Sluis te laat is ingediend. 
Voor de vergadering is de presentielijst ingevuld door de aanwezigen. 
 
Voorzitter behandeld de agenda en voegt item zonnepanelen bij punt 5 toe en aanpassing 
kantineprijzen bij punt 10 toe. 
Aan de hand van PowerPointpresentatie krijgen de aanwezigen tekst en uitleg. 
 
Er wordt een moment stilte gehouden voor de in dit seizoen overleden heren G. Eilander en 
J. Bisschop. 
 
2. Notulen Jaarvergadering 2016: 
De notulen van 21.11.’16 lag voor de vergadering ter inzage en was op de site van SVM Algemeen 
geplaatst. 
Opmerking op de notulen bij punt kleedkamers; toevoegen vermelden verwijderen schimmels in de 
bestaande kleedruimten. 
De notulen van 21.11.’16 zijn door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken/ mededelingen: 
Voorzitter brengt bij de aanwezigen onder de aandacht dat afd voetbal a.s. donderdag 23 november 
’17 in Chez een theaterstuk laat opvoeren met als thema; ‘gedrag binnen en buiten de lijnen van het 
voetbalveld’. Entree is gratis, inloop 19.30uur. start voorstelling 20.00uur. 
Flyers worden nog verstrekt. Per mail zijn de leden, trainers, bestuurders, sponsoren, uitgenodigd. 
Aankondiging in De sluis 21.11.’17. 
 
4. Jaaroverzicht SVM Algemeen: 
De voorzitter geeft een kort overzicht van de ontwikkelingen binnen SVM Algemeen. 
- Afgelopen jaar heeft het Algemeen bestuur met de verschillende afdelingen om tafel gezeten, 
  aangaande punten die leven binnen de afdelingen.  
  Tevens besproken wat in samenwerking binnen afdelingen/Algemeen en daar tussen beter kan.  
- Kassasysteem. 
- Definitieve afwikkeling Korfbal. *Bij punt 5 wordt uitleg gegeven van financiële afwikkeling. 
- Coördinatie en beheer zonnepanelen. 
- Coördinatie en beheer website. Gestructureerd op 1 lijn. Verbeteringen doorvoeren. 
  Er wordt gecheckt of de e-mailadressen per afdeling erop staat. 
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5. Financiële resultaten overzicht door de penningmeester Hans Koene: 
Hans Koene geeft tijdens de vergadering een toelichting op de resultaten van de verschillende 
afdelingen en ook de exploitatie van de Punt. 
        
Ledenadministratie: 
Het ledenaantal per 01.10.’17 laat zien dat er minder leden per afdeling zijn dan vorige jaren.  
Vergelijking afgelopen 3 jaren, 
 
   2015  2016  2017 
Gym:     77    69    70 
Volleybal:  136  151  139 
Korfbal:     36  -----  ----- * Opgeheven. 
Voetbal :  292  297  280 
Jeu de boules:    16    16     13 
Totaal aantal leden: 557  533  502 
 
De dorpen Nagele en Ens laten ook terugloop leden zien. 
Tollebeek groeit met aantal leden. 
We hopen door uitbreiding woningbouw dat er leden zich bij de verenigingen gaan aansluiten. 
De aflossing van hypotheek is in 3 jaar. 
 
Stichting: 
De energiekosten zijn dusdanig verminderd. 
De eerste uitkeringen m.b.t. opbrengsten zonnepanelen zijn aan de leden uitbetaald. 
In de post telefoonkosten zit ook de kosten van internet en ACF. 
Het resultaat voor 2017 is positief. 
Ook voor begroting van 2018 wordt een positieve resultaat getoond. 
 
SVM Algemeen: 
De Punt heeft minder omzet gedraaid.  
Omzet eigen gebruik van consumptie is gedaald. 
Er is geen sportfeest geweest. 
We hebben te maken met stijgende inkoopprijzen. 
Verhouding kosten versus omzet is 56%. Streven is 50-50%. Aandachtspunt blijft het scherp inkopen 
om de marges te verbeteren. 
5 jarig contract met Inbev loopt dit seizoen af. 
Huurkosten zijn verhoogd. 
De uitkering per afdeling is dit seizoen iets lager als ‘16/’17.  
 
Afdeling Voetbal: 
Resultaat is dit jaar positief. 
Sponsorbedrag is iets hoger geworden.  
Inkomsten uit De Punt dusdanig lager. 
De kosten zijn gemiddeld t.o.v. vorig jaar het zelfde gebleven. 
 
 
 



3 

 

Afdeling Volleybal: 
De verwachte begroting voor dit seizoen leek negatief maar het bestuur heeft dit seizoen de kosten/ 
baten goed in de hand gehouden. Er zijn veel activiteiten gegeneerd welke de opbrengsten hebben 
verhoogd. 
Resultaat is dit jaar positief in verhouding tot de 2 voorgaande jaren. 
 
Afdeling Gym: 
Het resultaat is voor het 3e achter een volgende jaar ook positief. 
Gym is bezig met aanschaf tumblingbaan via de Stichting. 
 
Afdeling Jeu de Boules: 
Het resultaat is net negatief. Dit komt door investering verlichting. 
 
Afdeling Korfbal (afwikkeling): 
Financieel is e.e.a afgewikkeld. 
10 zonnepanelen zijn overgedragen aan Algemeen. 
Het bedrag op spaarrekening krijgt deels een bestemming in de toekomst met korfbal gerelateerde 
activiteiten (bijvoorbeeld scholen) tot een bedrag van max € 2.000,=. 
 
Kascontrole: 
Kascontrole van de 4 afdelingen zijn uitgevoerd. Er zijn geen onvolkomenheden. 
De kascommissie heeft de kascontrole goedgekeurd en de vergadering verleent decharge. 
 
Zonnepanelen: 
In overzicht van oktober ’17 tot oktober ’18 (13 maanden) zijn de opbrengsten (kWh) zichtbaar. 
Aan de deelnemers wordt uitbetaald. 
Aan Stichting zal gevraagd worden uitleg te geven aan prijs kWh.  
Vergadering verzoekt om de toegezegde display waarbij de “ geproduceerde energie” wordt 
weergegeven te plaatsen.  
 
Voorzitter en de aanwezigen bedanken Hans voor de heldere presentatie m.b.t de financiële zaken 
voor de gehele vereniging. 
 
PAUZE. 
 
6. Bestuurssamenstelling: 
Hans Koene heeft aangegeven na afloop van dit sportseizoen zijn functie als penningmeester neer te 
leggen. Hij is bereid om zijn opvolger in het volgende seizoen te ondersteunen (indien gewenst). 
Aan de vergadering wordt het verzoek gedaan om nieuwe kandidaten voor te dragen. 
 
7. Contributie verhoging: 
Aanleiding tot contributie verhoging zijn; 
- In 2013 is contributie verhoging doorgevoerd. 
- Jaarlijks kleine verhoging doorgevoerd volgens de €1,= /€2,= /€3,=  regel. 
- Toezegging om na 4 jaar contributies nogmaals te vergelijken met omringende verenigingen. 
   Er is onderzoek gedaan naar de hoogte van de contributies per afdeling bij andere verenigingen. 
- Verzoek Volleybal omdat daadwerkelijk ook uit te voeren.  

 
Voorzitter geeft aan de hand van power point duidelijk de vergelijkingen per afdeling, per 
leeftijdsgroep en per vereniging per kwartaal aan. 
Opmerkingen van de afdelingen waren in de loop van het jaar doorgeven;  
- Voetbalbestuur heeft ingebracht om groepen af te stemmen op voetbal leeftijdsgroepen. Binnen 
   voorstel opgenomen <  6 jaar 50% contributie. 
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- Volleybal wilde aanvankelijk 25% stijgen vanwege matige resultaten afgelopen jaar, echter goed 
  beheer heeft verminderde verhoging noodzakelijk gemaakt. 
- Gym geen duidelijk voorstel. 
- Jeu de Boules wil eigenlijk niet verhogen. Ook niet nodig.  
- Algemeen wenst eenheid in tarieven vereniging te handhaven en pleit voor consistentie contributie 
   beleid.    
 
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde contributieverhoging per 01.07.’18. Met als 
opbouw: 
Per jaar: 
< 6 jaar  : 50% tarief. 
6 t/m 7 jaar : € 10,=. 
8 t/m 17 jaar : € 20,=. 
18+   : € 30,=. 
Recreanten : € 10,=. 
Selectie  : € 40,= (volleybal). 
 
Bij elke Algemene jaarvergadering wordt afgestemd of er wel/ geen verhoging moet plaatsvinden. 
 
8. Renovatie kleedkamers: 
Voorzitter geeft uitleg m.b.t. voortgangsproces renovatie kleedkamers en de mogelijkheid die 
afgelopen maanden zijn ontstaan m.b.t subsidieaanvraag om de leefbaarheid in de dorpen te 
verbeteren.  
- Met de presentatie in de jaarvergadering van 2015 van plan ”Oppimpen de Punt” is toezegging 
  gedaan om renovaties kleedkamers te onderzoeken.  
- Jaarvergadering 2016 toezegging gedaan om onderzoek te gaan starten, met als maximale 
  financiering van € 60.000,=. 
- Een commissie vanuit Stichting, Algemeen en Voetbal heeft plan opgezet, waarbij genoemde  
  € 60.000,= net overtreden is. 
- Binnen het plan zijn beperkingen doorgevoerd en daarna heeft alles stil gelegen, vanwege het feit 
  dat Voetbalgeen kans zag om meerdere huur op te brengen.  
- Kans: Vanuit Provincie is mogelijkheid tot subsidie aangeboden voor projecten die leefbaarheid in 
  dorp verbeteren.  
- In samenwerking met Dorpsbelang, Ondernemersvereniging en Algemeen heeft Stichting aanvraag 
  gedaan voor subsidiering van ontwikkelingen op de Punt, waarvan de kleedkamers een onderdeel 
  uit maken. 
- Andere onderdelen daarvan zijn: combi-baan op ijsbaan, Beachvolleybal op de Punt.  
- Provincie verwacht januari ’18 meer duidelijkheid te geven over het wel/ niet toekennen van 
  subsidies per project.. 
- Indien subsidie ons niet toekomt, moet we verder, want de status van de kleedkamers is “niet SVM- 
  waardig”. Er zal in overleg tussen geledingen gezocht moeten gaan worden naar mogelijkheden. 
 
Vanuit de vergadering worden de volgende punten en vragen gesteld: 
- Behandeling schimmel in de bestaande kleedkamers. Algemeen neemt dit mee in gesprek met 
   Stichting. 
- Wat wordt met het korfbalveld gedaan. Antwoord voorzitter; veld is in eigendom van gemeente. Op 
  dit veld zou bijvoorbeeld het beachvolleybalveld gezien kunnen worden. 
- Is subsidieaanvraag met behulp van externe adviseur gedaan. Antwoord voorzitter, ja. 
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9. Mutatie kantinebeheer De Punt: 
Klaasen Lenie van der Veen hebben aangegeven na afloop van dit sportseizoen de combi-functie van 
kantinebeheer neer te leggen na een periode van 15 jaar.  
Klaas en Lenie hebben te kennen gegeven, niet onbereikbaar te zijn voor SVM. 
Hans en Marcel hebben al een gesprek gehad met Klaas en Lenie wat de werkzaamheden en 
tijdsinvulling precies inhoud. 
 
10. Aanvullende agendapunten: 
Kantineprijzen: 
Hans informeert de vergadering betreffende de prijsontwikkelingen in de kantine en de 
voorgenomen acties. 
- Verhouding inkoop-verkoop ontwikkelt zich de verkeerde kant op 
- De inkoopprijzen zijn flink gestegen. Niet alleen van de consumpties maar ook van de ondersteunde  
  artikelen (bakolie, schoonmaakmiddel, melk, suiker, bekers e.d).  
- De prijsaanpassing hebben betrekking op bier, bierkan, wijn, snoepgoed welke per 01.01.2018 
  wordt doorgevoerd. Per jaar wordt bekeken of er prijsaanpassingen noodzakelijk zijn met ook 
  omdat de overheid per 01.01.2019 de btw gaat verhogen. 
- Prijzen energie drank, fris, sappen, koffie, thee,  snacks/ frituren blijven ongewijzigd. 
- Daarnaast start onderzoek naar scherpere inkoop, mede doordat huidige inkoopcontract dranken 
  teneinde loopt. 
- Marcel overlegt met Jean Paul inzake actie gezonde snack. Er zijn op dit moment geen voornemens 
  om hier speciaal beleid op te voeren m.b.t. verkoop. 
 
11. Rondvraag: 
- M.b.t. afwikkeling korfbal wordt door vergadering gevraagd wat wordt met het hekwerk, de 
  lichtmasten (eigendom voetbal) en inname sleutels korfbalhok gedaan. 
  Antwoord voorzitter; de punten worden meegenomen voor het overleg met Stichting. 
 
- De vergadering geeft aan dat wifi gebruik nog steeds een probleem is. 
  Antwoord voorzitter; dit punt wordt meegenomen voor het overleg met Stichting. 
 
- Bij de entree van de kantine liggen peuken. Onderzocht wordt om een rookruimte/ cabine te  
  plaatsen. Dit zal in overleg met Stichting moeten gebeuren. 
 
12. Sluiting: 
Voorzitter reikt bloemen uit aan Klaas en Lenie en Marcel Snippe voor het verrichte werk in 
afgelopen seizoen. 
Voorzitter zal ook Jose Derkink die de ledenadministratie verzorgt een bloementje brengen. 
Iedereen wordt bedankt voor haar betrokkenheid, inbreng en aanwezigheid. 
 
 
Marknesse, 20 november 2017 
 
Freek Lammers.  

 


