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Notulen Algemene ledenvergadering SVM Algemeen, maandag 21 november 2022 
            
 
Met kennisgeving afwezig: 
- Jose Derkink, ledenadministratie. 
- Wim van Diepen, voorzitter voetbal. 
 

1. Opening: 
De voorzitter, Annemieke Wagenaar, opent om 19.30uur de Jaarvergadering van SVM Algemeen.  
De presentielijst is door 17 aanwezigen getekend. 
 

2. Notulen Jaarvergadering 14 maart 2022: 
Vanuit de vergadering zijn er geen opmerkingen op de notulen van 14 maart 2022. De vergadering gaat 
inhoudelijke akkoord met de notulen. 
 

3. Ingekomen stukken/ mededelingen: 
Ingekomen stukken: geen. 
Mededelingen:  
- Wim van Diepen, voorzitter voetbal, heeft een hersenschudding. Zijn taken worden door interim-voorzitter 
   opgepakt. 
 
- Afgelopen maand heeft er een bijeenkomt in De Punt plaatsgevonden namens gemeente NOP inzake 
  energietransitie. SVM was gastheer voor deze avond. 
  Bij deze bijeenkomst waren andere verenigingen aanwezig om Harry Middeljans en Johan Zieleman 
  verhaal te horen hoe De Punt duurzaam is/ wordt gerealiseerd. 
  Namens de Stichting heeft Cor van Vilsteren uitleg gegeven aan de aanwezigen hoe de energietransitie 
  aan het gebouw afgelopen jaren zijn gerealiseerd. 
 
- Yvonne Loof, Punthoofd De Punt geeft aan dat er een tekort is aan vrijwilligers voor bardiensten. 
 
Tennisvereniging: 
- Annemieke is bij bestuursvergadering aanwezig geweest. Bestuur bestaat uit 4 personen. 
- Tennisbestuur wil over naar SVM Algemeen. Dit zal in de jaarvergadering van december aan de leden  
   Worden voorgelegd. 
- Het gebouw is van de tennis. 
- Stichting heeft zonnepanelen aangebracht. 
 
Voordelen samengaan zijn o.a.:  
 - Eén aanspreekpunt namens SVM richting gemeente. 
 - Eén ledenadministratie. 
 - Eén Omni-gedachte. 
 - Lidmaatschap voor 2e sport is goedkoper. 
  
- Nader overleg over contributiebedrag. En of de inning van contributiegelden via SVM Algemeen gaat lopen. 
- Vragen vanuit de vergadering: 
  1. Waar komt het onderhoud van tennisgebouw te liggen? 
  2. Gaat tennis op in SVM algemeen. Worden de contributie van tennis dan gelijk met de andere afdelingen? 
 
  Antwoorden: 
  1. Uitgangspunt is dat onderhoud bij afdeling tennis blijft. 
  2. Wordt nader afgestemd door Algemeen en tennisbestuur. 
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Beachvolleybalveld: 
- Voorzitter volleybal, Erik Peters geeft toelichting over gebruik van beachvolleybalvelden; 
- Uit het hele dorp wordt gebruik gemaakt van de velden. Dus niet allen door de leden. Dat was ook één 
  van de doelstelling van het bestuur.  
- De velden zijn klaar en worden goed gebruikt. 
- Commissie beachvolleybal gaat komende maand het draaiboek uitwerken voor een toernooi met 
   Hemelvaart. 
- Als er een groot volleybal toernooi georganiseerd wordt dan is het grootste gedeelte van de financiële 
  opbrengsten voor volleybal.  
- Stem op tijd met Punthoofd af over inkoop kantinewaren en inzet eigen vrijwilligers tijdens toernooidag. 
- Er is heden geen registratie van veldgebruik.  
- Kantine en kleedkamers worden nog niet gebruikt. 
 

4. Financiële resultaten: 
- Ruben Lammers geeft tijdens de vergadering toelichting op de resultaten van de verschillende afdelingen 
  en van De Punt. 
       
Ledenadministratie: 
- Ledenaantal per 14.03.’22 is 447 leden. 
- Ledenaantal per 01.10.’22 is 439 leden. 
- Afname ledenaantal is verklaarbaar door coronaperiode (leden stoppen en gaan tijd anders invullen), 
  demografische ontwikkelingen.  
  Ook op scholen is daling in leerlingenaantal zichtbaar. 
 
- Als leden om financiële reden de contributiebijdragen niet kunnen betalen dan heeft gemeente een fonds 
  ‘meedoen regeling’. Alle afdelingen moeten hier kennis van nemen. 
 
Onderstaande tabel geeft het ledenverloop van de afgelopen 5 jaren weer; 
 
             2018           2019  2020  2021    2022 
Gym:     77    85        86          63       59 
Volleybal:  146  148    150      120     115 
Voetbal :  277  260    259      259     249 
Jeu de boules:  14    16       16          14       16    
Totaal aantal leden: 514  509   511      456                     439 
 
Stichting: 
- Namens de Stichting geeft Marcel van Lavieren toelichting op de inkomsten/ uitgaven. 
- Het boekjaar (kalenderjaar) voor de Stichting is kalenderjaar (1-1 tot 1-1).  
- SVM Algemeen werkt met boekjaar 1-7 tot 1-7. 
- De onderhoudskosten zijn gestegen door vervanging sleutelplan gebouw De Punt. 
- Marcel zal i.o.m Harry Middeljans voor de volgende jaarvergadering in beeld brengen van het verbruik  
  gas en elektra in de afgelopen 3 jaar. Daarnaast kan in beeld worden gebracht wat de huidige 
  verduurzaming van De Punt in seizoen 2022- 2023 aan besparing heeft opgeleverd. 
- Stichting heeft energiecontract vast tot eind 2023.   
- Zonnepanelen zijn in 2016 aangelegd en de berekening is gebaseerd op 12 jaar. 
- Het resultaat voor 2022 is + € 2.101,=. 
- Met SKN kinderopvang is een contract van nog 4 jaar.  
- Stichting zal nadenken of SKN ook die te gaan participeren in de hogere energiekosten.  
 
SVM Algemeen - De Punt: 
- Ruben Lammers geeft toelichting op de cijfers. 
- Afgelopen seizoen is er door corona geen sportfeest geweest. 
- De Punt heeft vanaf einde corona tot heden een mooie omzet gedraaid.  
- Er is met InBev een nieuw biercontract aangegaan. 
- Het gereserveerde bedrag is gebruikt voor aanschaf nieuw koffiezetautomaat. 
 
Het resultaat voor 2019- 2020 is + € 1.000,=. 
Het resultaat voor 2020- 2021 is + € 2.000,=. 
Het resultaat voor 2021- 2022 is + € 2.000,=. 
Het resultaat voor 2022- 2023 is + € 2.000,=. 
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Dit is het resultaat van De Punt verdeelt over de afdelingen. 
 
- Vanaf januari ‘23 is de verwachting dat de kosten van frisdrank, snoep e.d. door de leveranciers weer 
   worden verhoogd.  
   Het bestuur zal in het voorjaar ‘23 heroverwegen of de kantineprijzen wel/ niet verhoogd worden. 
 
- Ivm de hoge omzet zal er met een accountant uitgezocht moeten worden hoe hier belastingtechnisch het 
  beste mee omgegaan moet worden. 
 
Afdeling Voetbal: 
- Er zijn 10 leden minder t.o.v seizoen 2021-2022. 
- Totaal opbrengsten contributie, sponsering, inkomsten De Punt, Jako/ Vrienden van SVM en overige is 
   € 118.646,=. 
- De kosten zijn gestegen door aanschaf led verlichting in de lichtmasten. Daarmee is het resultaat op  
  - € 14.905,= uitgekomen. 
 
- Vraag vanuit de vergadering: 
  1. Ivm subsidieverlening op led verlichting. Is de aanschaf in één keer afgeschreven? 
 
   Antwoord: 
   1. Ja, in één keer afgeschreven. 
 
Afdeling Volleybal: 
- Mariel Haven is de opvolger van Michel Verhoef (penningmeester). 
- Er zijn 30 leden minder t.o.v. 2021-2022. 
- Voor huur sporthal zijn geen kosten opgenomen. 
- De kosten en opbrengsten zijn gelijk gebleven en het resultaat wordt afgesloten met - € 11,=.  
 
- Vraag vanuit de vergadering: 
  1. Komen er nog kosten huur sportzaal? 
 
   Antwoord: 
   1. Dit wordt nog uitgezocht met gemeente. 
 
Afdeling Gym: 
- Er zijn 4 leden minder t.o.v. 2021-2022. 
- De opbrengsten zijn lager en de kosten zijn gestegen t.o.v. voorgaande jaar, dit komt door de 
  uitvoeringskosten welke één keer per 2 jaar wordt gehouden. 
- Het resultaat bedraagt - € 1.809,=. 
 
- Vraag vanuit de vergadering: 
   1. Waarom heeft gym wel huur betaald voor sportzaal? 
 
   Antwoord: 
   1. Dit wordt nog uitgezocht met gemeente. 
 
Afdeling Jeu de Boules: 
- Er zijn 2 leden bijgekomen t.o.v. 2021-2022. 
- De kosten zijn t.o.v 2021-2022 gestegen door rouwkaart lid, aanschaf lichtkabel, gebruik De Punt. 
- Het resultaat wordt positief afgesloten: + € 322,=. 
 
Zonnepanelen: 
- Ruben toont een grafiek van opbrengsten in de afgelopen jaren. 
- Tot oktober 2022 is het inzichtelijk gemaakt met een diagram. 
- De maanden maart t/m oktober ’22 was t.o.v voorgaande jaren de beste periode van opbrengst. 
 
- Vraag vanuit de vergadering: 
   1. Is er nog ruimte op De Punt om zonnepanelen aan te brengen? 
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   Antwoord: 
   1. Dit zal met facilitaire afdeling en Stichting uitgezocht worden. 
 
Verkoopopbrengsten kantine De Punt: 
- Ruben Lammers laat aan de hand van een diagrammen de top 10 verkooponderdelen van seizoen  
  2021- 2022 zien. 
- De Top 3 ziet er als volgt uit:   
  - 1e plaats: koffie. 
  - 2e plaats: bier uit tap. 
  - 3e plaats: bier uit kan. 
 
Kascontrole: 
- Conclusie: alle afdelingen hebben na de coronaperiode de draad goed opgepakt, ondanks dalende 
  ledenaantallen en hoge omzet van de Punt mogen we positief zijn over de financiële positie van elke 
  afdeling. 
- Op 07.11.’22 heeft kascontrole plaatsgevonden. Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd.  
  Alle handtekeningen zijn door de kascommissieleden gezet. 
  De kascommissie heeft de kascontrole goedgekeurd en de vergadering verleent decharge. 
 
Annemieke bedankt Ruben voor de heldere presentatie m.b.t de financiële zaken. 
 

PAUZE. 
 

5. Bestuur: 
Bestuurswisseling SVM Algemeen 
- Jordi van de Vegt zal bij de volgende jaarvergadering (november ’23) stoppen als Algemeen bestuurslid. 
- Freek Lammers zal in november ’24 stoppen als Algemeen bestuurslid. 
- Aan allen wordt gevraagd om nieuwe bestuursleden te zoeken en aan te dragen bij het Algemeen bestuur. 
 
 

6. Diverse activiteiten: 
Donateursactie: 
- Bestuur heeft besloten om geen actie te ondernemen om te voorkomen dat donateurs stoppen en in de 
  coronaperiode geldwerving te doen kan averechts werken. 
- Rabo Clubcampagne heeft € 1.760.82 opgebracht. Bedankt voor alle stemmen, dit helpt de vereniging. 
- Rabobank heeft ook € 10.000,= bijgedragen aan verduurzaming van De Punt. 
 
Grachtenconcert:  

- Dit staat gepland op de 1
e

 zaterdag van september ‘23. 
- Er wordt vanuit SVM Algemeen geen geld bijgedragen. 
- Vorige keer was grachtenconcert goed bezocht, mede door optreden Doka. 
 
New Years party: 

- De voorbereidingen voor dit jaar zijn opgestart.  

- Zaterdag 06.01.2023. Locatie nog niet bekend. 
 
SVM 75 jaar (19.09.’20): 

- I.v.m. corona is het 75 jarig bestaan van SVM niet gevierd. 

- In de bestuursvergadering is voorgesteld om het feest te vieren bij 80 jarig bestaan (2025). 
 
- Vraag vanuit de vergadering: 
   1. Geeft Rabobank ook een bijdrage voor 80 jarig bestaan? 
 
   Antwoord: 
   1. Dit zal uitgezocht worden. 
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7. Contributie verhoging: 
- In verband met de corona pandemie is in overleg met de afdelingen afgesproken om één jaar geen 
  contributieverhoging in te voeren. 
- Het bestuur zal in 2023 onderzoeken of verhoging noodzakelijk is. 
 

8. Samengaan Algemeen en Stichting: 
- Afgelopen periode heeft de Stichting samen met Algemeen gesprekken gevoerd om te onderzoeken om 
  samen te gaan.  
- De notaris heeft concept statuten gemaakt. Deze worden inhoudelijk beoordeeld en de afdelingen krijgen 
  concept tekst en beantwoording op de gestelde vragen vanuit de jaarvergadering 14 maart ’22. 
- Er is geen haast bij om de statuten klaar te hebben, maar streefdatum is bij de volgende jaarvergadering  
  de statuten te bekrachtigen. 
- Ook zal de regelgeving inzake WBTR opgenomen worden. 
 

9. Verduurzaming de Punt: 
- Harry Middeljans en Johan Zieleman geven aan de aanwezigen uitleg hoe het proces van 
  Offerteaanvragen vanaf maart ’22 tot inkoop met installatiebedrijf ACN is gegaan. 
- De werkzaamheden zijn afgerond, behoudens het plaatsen van warmtepompen op het dak (levertijd). 

  Naar verwachting zal het systeem in 2
e

 kwartaal ‘23 operationeel zijn. 
- Alle aangevraagde subsidies zijn toegekend en daarmee heeft SVM een hele mooie duurzame installatie 
  welke minder gas zal gaan gebruiken. 
- Dank aan de vrijwilligers en de Stichting dat dit mogelijk is gemaakt! 
- Annemieke overhandig aan Harry Middeljans en Johan Zieleman een bos bloemen voor hun inzet om  
  De Punt te verduurzamen. 
 

10. Kantinebeheer de Punt: 
- Yvonne Loof geeft aan dat er nog vrijwilligers gezocht worden voor de 1e zaterdagochtend van de maand 
  om kantinedienst te doen. 
- Bestuur wordt gevraagd na te denken of vrijwilligers achter de bar een vergoeding krijgen, cq een 
  constructie bedenken om bardiensten financieel aantrekkelijk te maken. 
- Annemieke overhandigd aan Yvonne Loof als Punthoofd een bos bloemen voor haar inzet in De Punt. 
 

11. Rondvraag: 
Vragen en mededelingen vanuit de vergadering: 
1. Vraag: Wat is het rookbeleid op De Punt? 
    Antwoord: De Punt is in de ochtend rookvrij. Dit wordt door bebording aangegeven. 
    Iedereen wordt geacht aan deze regels te voldoen. Spreek mensen hierop aan als je ze ziet roken en 
    sigaretten weggooien. 
2. Mededeling Harry Middeljans: VOG verklaringen kunnen via Harry aangevraagd worden. 
3. Mededeling Harry Middeljans: op 10 en 11 maart ’23 is er een NL.Doet dagen. Jeu de Boules en voetbal 
    hebben aanvraag ingediend. 
4. Mededeling/advies: als er inkoop voor De Punt wordt gedaan, dan graag met meerdere personen 
   hierover overleggen. 
5. Mededeling: Jako commissie stopt en zoekt naar commissieleden om het volgend jaar wel door te laten 
   gaan. 
6. Mededeling/ tip: gemeente heeft budget beschikbaar gesteld voor een BMX baan. Is dit voor SVM op  
    De Punt een mogelijkheid om te onderzoeken? 
    Antwoord: wordt onderzocht. 
7. Vraag: op tennis gebouw liggen zonnepanelen. Als er stoom over is, waar gaat dat heen? 
    Antwoord: wordt onderzocht. 
  

12. Sluiting: 
Annemieke sluit de vergadering om 21.15uur. 
Iedereen wordt bedankt voor haar betrokkenheid, inbreng en aanwezigheid. 
 
Marknesse, 21 november 2022 
 
Freek Lammers 
 
Secretaris SVM Algemeen 


