notulen JALV Scheidsrechtersvereniging Almelo en O. d.d. 19 febr. 2019

1.

Opening door de voorzitter.

Voorzitter Tom van Vilsteren opent om precies 20.30 uur de JALV met een woord van welkom voor
alle aanwezigen, in het bijzonder ereleden dhr. Piet Ketelaar en dhr. Ton Kortenhorst. Er zijn geen
genodigden aanwezig vanuit de COVS en KNVB..
Afmeldingen binnengekomen van: Bas ten Berge, Raymond Meilink, Jan Aalderink, Mesut
Cifticioglu, Harry Lemaire, Jan Tabak, Semih Kiremit, Alfons Kamphuis, William Sprakel, Nick
Veldhuis, Jord Ordelmans, Lars Bosch.
Doordat secretaris Bas ten Berge verhinderd is, wordt de rol van secretaris ingevuld door Ronald
Spoler.
Er wordt deze JALV gebruik gemaakt van een PowerPoint presentatie, hier wordt de agenda op
gepresenteerd.
2. Vaststellen agenda.
Ieder stemgerechtigd lid kon voorstellen aan de agenda van de Algemene Vergadering toevoegen,
mits deze één week van te voren bij het secretariaat van de vereniging waren ingediend en door
ten minste vijf stemgerechtigde leden schriftelijk zijn ondersteund.
Er zijn geen voorstellen ingediend door de leden.
Tijdens de vergadering zijn de Statuten en Huishoudelijk Reglement van de SAO van toepassing.
3.

Ingekomen stukken, die betrekking hebben op de JALV en eventuele
bestuursmededelingen.

3.1 Kascommissie:
De kascommissie heeft rapport opgemaakt m.b.t. de kas en financiën van de SAO. Deze wordt in
agendapunt 10 behandeld.
3.2 Harry Lemaire:
Harry Lemaire was afwezig i.v.m. een KNVB cursus. Hij heeft een aantal notulen doorgestuurd
vanuit de KNVB. Er zijn reorganisaties gaande, welke ook invloed hebben op KNVB-Oost en
Noord. De menen die hier zitten zullen weer moeten “solliciteren” op hun eigen positie.
Daarnaast wordt benoemd dat er minder mensen zullen promoveren van Groep G naar Groep F.
Het is nog onduidelijk hoeveel mensen dit zijn; maar het zal een afname zijn. Daarentegen zal er
ook strenger gekeken gaan worden naar de scheidsrechters in groepen G en F. Zij zullen weer
vaker bekeken worden, waardoor het toch kan dat ze kunnen degraderen.
Eventuele vragen om dit onderwerp kunnen aan Harry Lemaire worden gesteld.
4. Notulen van de JALV, d.d. 20 februari 2018
De notulen lagen vanaf dinsdag 20 januari jl. ter inzage in de bestuurskamer en zijn tevens te zien
op de website van de SAO. Als er vanuit de vergadering geen opmerkingen zijn op de notulen, dan
zijn deze als zodanig vastgesteld en geaccepteerd. Er waren vanuit de vergadering geen
opmerkingen op het verslag. Waarvoor dank van plaatsvervangend secretaris Ronald Spoler.
5. Jaarverslag secretariaat, zie jaarboekje 2019
Van dit verslag hebt u allen kennis kunnen nemen zoals het is weergegeven in ons jaarboekje
2019, dit is u allen uitgereikt of digitaal of als boekje toegestuurd. Het jaarverslag is ook te lezen op
de website van de SAO. Als er ook hier vanuit de vergadering geen opmerkingen zijn op het
jaarverslag, is ook het jaarverslag als zodanig vastgesteld en wordt de secretaris bedankt voor zijn
inzet over het afgelopen jaar.
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6. Vaststelling balans, verlies en winstrekening 2018. Wanneer een lid belangstelling heeft
kan hij of zij een verzoek aan het bestuur doen de financiële stukken in te mogen zien op
een nader te bepalen tijdstip.
7. Begroting boekjaar 2019
Bovenstaande agendapunten werden als één agendapunt behandeld.
Penningmeester Wim Arends licht de cijfers toe, die middels de PowerPoint op de muur worden
geprojecteerd. Dit wordt nu tijdens de JALV gedaan, omdat het bestuur heeft besloten geen
Ledeninformatieavond te houden. Dit werd altijd gedaan in de maand voorafgaand aan de JALV,
maar door een
Inkomsten
• De advertentieopbrengsten zijn in 2018 wat gedaald. De drukkosten zijn echter ook
gedaald. Er is niet direct de ambitie om meer adverteerders te krijgen, omdat het clubblad
prima rendabel is, en teveel advertenties ten koste gaat van de kwaliteit van het clubblad.
• Er zijn momenteel nog steeds geen vaantjes. De SAO wil graag weer eigen vaantjes laten
drukken, maar hiervoor heeft het sponsoren nodig (2x € 500,-). Deze zijn nog niet
gevonden. De vaantjes van de COVS zijn ook nog niet leverbaar.
• De verhuur van het clubhuis is een grote inkomstenpost voor de SAO.
• Er zijn geen vragen over de financiën die worden gepresenteerd aan de leden.
Uitgaven:
• Bestuurskosten lagen lager afgelopen jaar. Dit komt onder andere doordat er geen
bestuursuitje is geweest in 2018.
• De energiekosten zullen gaan stijgen. Er komt een vraag van Rik Steen of het rendabel is
om regelmatig nieuwe energiecontracten af te sluiten. Wim geeft aan dat we als vereniging
de afgelopen jaren heel gunstig hebben gezeten. Dit zal scherp in de gaten worden
gehouden. Echter hebben we niet te maken met particuliere energiecontracten. Wel wordt
de stijging van de energiekosten doorberekend naar de huurders.
• Er zijn veel kosten geweest aan het onderhoud van het clubgebouw. Onder andere de vloer
is volledig vervangen. Ook is het dak vervangen na een storm. Overigens zijn de kosten
van het dak volledig vergoed. Ook het eigen risico is kwijtgescholden door de grote
hoeveelheid vrijwilligerswerk wat is gedaan.
Saldo:
• We zijn uiteindelijk net in de plus geëindigd. Dit is zeer positief, zeker gezien de uitgaven
die gedaan zijn.
• Als SAO zijn we een gezonde vereniging, wat mede komt doordat we goed letten op de
uitgaven. Dit zullen we ook zeker blijven doen.
Vragen vanuit Leden over de financiën:
• Ruud van der Wiel vraagt of de stijging van de energiekosten is begroot in 2019. Hier is
rekening mee gehouden in de begroting van 2019.
• Jarno Boers geeft aan dat de presentatie van de cijfers nog wel wat korter en bondiger had
gekund. Wim legt uit dat we graag transparant willen zijn en alle openheid willen geven
over de cijfers.
• Eric Braamhaar: Wordt er gekeken naar de mogelijkheid om duurzame energie,
bijvoorbeeld zonnepanelen, aan te leggen? Wim geeft aan dat we dit in de gaten houden,
maar dat het momenteel niet rendabel is hier iets mee te doen. Wel worden de
ontwikkelingen in de gaten gehouden.
8. Vaststelling contributie 2019.
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Tijdens de JALV van 2018 is ingestemd met een contributieverhoging. Voor leden zal de
contributie €72,50 gaan bedragen en voor donateurs €42,50.
Daarnaast is er uitgezocht of de contributie tijdens de JALV ook verhoogd kan worden voor het
huidige kalenderjaar. Dit blijkt gewoon mogelijk te zijn, waardoor er bijv. tijdens de JALV van 2020
gestemd zou kunnen worden voor de contributie van hetzelfde jaar.
9. Bestuursbeleid
• Voorzitter Tom van Vilsteren neemt het woord. Hij geeft aan dat we het ontzettend goed
doen als kleine vereniging. We zorgen er met zijn allen voor dat de kantine goed in orde is,
waardoor in 2018 onder andere het dak er in korte tijd weer op zat en ook de vloer is
vervangen. Het is fantastisch dat zoveel mensen hebben meegeholpen.
•

Ook waren er het afgelopen jaar weer voldoende faciliteiten om te trainen. Ondanks de
wisselende opkomst en de verschillen in leeftijd, zijn er altijd wel mensen. Er is vaak een
vaste kern.

•

Als vereniging hebben we zowel een aanbod-als-vraag gestuurde organisatie. Wij bieden
ook bij clubs avonden aan zoals spelregelavonden. Dit wordt bijvoorbeeld veel gedaan door
Raymond Meilink.

•

Daarnaast is ook het clubblad weer goed; hoewel hier altijd verbetering in mogelijk is. Hier
hebben de leden ook een belangrijke rol in.

•

In het komende jaar gaan we als vereniging verder met het beleid. We proberen zoveel
mogelijk rekening te houden met iedereen en hopen dat iedereen zich ook dit jaar weer
gaat inzetten voor de club. We willen als vereniging een open en gastvrije club zijn, waar
plaats is voor velen.

10. Verslag kascommissie.
Ton Kortenhorst krijgt het woord: “We hebben de kas en boekhouding gecontroleerd en zijn van
mening dat de gehele boekhouding een betrouwbare en zorgvuldige voorstelling geeft van de
financiële gang van zaken binnen onze vereniging en wij verzoeken de leden van de SAO, bijeen
op de ledenvergadering van 19 februari 2019, aan het bestuur en aan de penningmeester Wim
Arends, decharge te verlenen voor het boekjaar 2018. Hetgeen met applaus bekrachtigd wordt.
Hierop bedankt de voorzitter de kascommissie voor de controle op de boekhouding van het
afgelopen jaar.

11. Benoeming kascontrolecommissie.
Zitting in de commissie had het afgelopen jaar, de heren Ton Kortenhorst en Raymond Meilink en
Frans van Lune. Als reserve was benoemd John Schumer. De kascontrolecommissie ondergaat
een wijziging omdat Ton Kortenhorst volgens rooster aftreedt en niet herkiesbaar is. Voorstel tot
benoemen van de commissieleden: Raymond Meilink als 1e ,Frans van Lune als 2e en John
Schumer als 3e te benoemen. Tijdens de JALV zal een reservelid moeten worden benoemd.
Tijdens de afgelopen ledeninfoavond stelde Rik Steen zich beschikbaar, zodat nu Rik Steen als
reserve zal worden voorgedragen. Als er geen bezwaren tegen deze benoeming zijn willen wij Rik.
bij deze succes wensen.
Na dit agendapunt werd een korte pauze ingelast om 21.19 uur.
12. Uitreiking prestatiebeker
Traditiegetrouw wordt de prestatiebeker uitgereikt, welke gaat naar de vrijwilliger van het jaar.
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Er is besloten deze beker toe te kennen aan het klusteam, welke het afgelopen jaar een grote
bijdrage heeft geleverd aan het clubgebouw. In dit “team” zitten Jan van Os, Johan ten Hartog en
Nick Veldhuis.
13. Lid van Verdienste
Na de uitreiking van de prestatiebeker werd Jan van Os nogmaals naar voren geroepen. Het
bestuur van de SAO is van mening dat hij de afgelopen jaren een grote bijdrage heeft geleverd
aan onze verenging. Daarom is er besloten Jan van Os te benoemen tot Lid van Verdienste.
14. Jubilarissen
Er zijn een viertal jubilarissen, welke allen 10 jaar lid zijn van de SAO. Het gaat om Jan Span, Mark
Smit, Tom van Vilsteren en Ronald Spoler.

15. Bestuursverkiezing.
a. Zowel Wim Arends als Bas ten Berge zijn periodiek aftredend en beiden herkiesbaar. Ze worden
allebei herkozen voor een periode van drie jaar. Ton Kortenhorst geeft aan dat dit statutair eigenlijk
niet kan, omdat zij beiden zitting hebben in het “dagelijks” bestuur. Dit is veroorzaakt doordat Bas
ten Berge tussentijds naar de functie van secretaris is “verhuisd”. Het bestuur gaat dit bespreken.

16. Rondvraag van leden
•

Peter Veneman geeft aan dat hij gaat stoppen met fluiten en ook zijn
lidmaatschap bij de SAO gaat opzeggen. Hij haalt meer plezier uit het zelf voetballen dan
fluiten, daarom heeft hij deze beslissing genomen.

•

Wim Arends geeft aan dat er nog iets vergeten was bij de bestuur
mededelingen. Er is al enige tijd sprake van dat verenigingen zelf hun terrein moeten gaan
onderhouden. Na vele vergaderingen is er uiteindelijk door de gemeente besloten dat alles
blijft zoals het is, en dat het onderhoud “gewoon” door de gemeente blijft gebeuren.

•

Voorzitter Tom van Vilsteren geeft aan dat het bestuur er een rondje
in doet na afloop van de vergadering.

13. Sluiting
Tom van Vilsteren bedankt de leden voor hun komst en wenst allen wel thuis, waarna hij de
Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 2019 van de SAO afsluit om 21.44 uur.

Opgemaakt namens het bestuur,
Ronald Spoler, plaatsvervangend secretaris SAO Almelo.
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