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SPOORWEG SPORTVERENIGING 

 S .S .V.R.  ROOSENDAAL 

              

 

Notulen algemene ledenvergadering   

04-04-2018. 

Aanwezig: Voorzitter; Berend Kars,  Penningmeester; Cor Colsters,  Alg. bestuurslid; Sara Ysebaert , 
Hans Maas. 
Afwezig: Secretaris; Dennis van Gijn, Alg. bestuurslid; Robert van Prooijen, Henry Buteel, Leslie de 
Wit.  

Aanwezig: 25 leden vanuit verschillende afdelingen. 
 

1. Opening. 

Berend heet iedereen welkom op de algemene ledenvergadering 2018.  

2. Vaststellen agenda. 

Agenda wordt gewijzigd en vastgesteld.   

1) Opening 
2) vaststellen Agenda 
3) In/ uitgaande stukken 
4) Mededelingen 
5) Verslag voorzitter 
6) Verslag Penningmeester/ kascontrole 
7) Verslag Secretaris 
8) Wijziging rooster van aftreden 
9) Aftredend Voorzitter 
10) Aftredend Secretaris 
11) Herkiesbaar Voorzitter 
12) Vaststelling vorige Notulen 
13) Rondvraag 
14) Sluiting 

 

3. In/ uitgaande stukken. 

Tennisclub 
De tennisclub wil heel graag weer een samenwerking met S.S.V.R. starten en een afdeling worden. 
Als hoofdbestuur hebben we daar bij unaniem besluit voor bedankt.  
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Biljart 
We hebben dit jaar helaas een lid moeten royeren vanwege het gebruik van geweld en dreiging naar 
een mede afdeling lid. Het bestuur van de afdeling heeft het hoofd bestuur om hulp gevraagd. Het 
hoofdbestuur is hier heel duidelijk in; geweld en/of bedreiging in welke vorm dan ook wordt binnen 
S.S.V.R. niet getolereerd en heeft royeren als direct gevolg.  

Ingekomen stukken via de mail  
(via Jan van Rijkom heeft zich afgemeld voor de alv) 

- Statuten staan twee keer op de website, huishoudelijk regelement staat er niet op. 

Dit klopt, de ene keer heten de statuten de statuten en de andere keer het dit het huishoudelijk 
regelement, hier wordt aan gewerkt.  

- Rooster van aftreden klopt niet met de statuten. 

Klopt ook, daarom hebben we er een apart agenda punt van gemaakt. ( zie agendapunt 8) 
 

4. Mededelingen. 

Niet het gehele bestuur kon aanwezig zijn. Robert is aan het werk, Dennis is afwezig i.v.m. privé 
omstandigheden. Er zijn twee kandidaat bestuursleden, dit zijn Henry Buteel en Lesley de Wit. Die 
konden er helaas ook niet bij zijn.  
Sara Ysebaert is ook een nieuw bestuurslid die gaat in ieder geval een jaar meedraaien. 
 
Daarnaast hebben zowel Sjaak van de Westen en Miel Geers voortijdig hun Hfd.  Bestuur functie 
neergelegd. Zij konden zich niet vereenzelvigen met de lijn van het bestuur en zijn daarom 
opgestapt.  

5. Verslag Voorzitter. 

Bovenstaande is tevens het  verslag van de voorzitter. 

6. Verslag Penningmeester/ Kascontrolecommissie. 

Twee jaar had ik uitgetrokken om wegwijs te worden in de financiën van de S.S.V.Roosendaal.  
Het is een druk en bewogen jaar geweest. Elf maanden ben ik bezig geweest om alle contributies van 
2017 te innen. Veel E-mail adressen waren niet correct en kwamen retour. Ook adres wijzigingen 
werden niet door gegeven.  

Op 10 januari 2018 zijn de nieuwe facturen verstuurd. Nu twee maanden later zijn er nog 35 
openstaande posten. Compliment naar de dames van Afd. Creatief die binnen 12 uur alle contributie 
betaald hadden. 
 
Kosten verbouwing/ middelen 
Het jaar 2017 is tevens een jaar geweest van behoorlijke aanschaf middelen. De nieuwe deur 
beveiliging deed zijn intrede wat tot op heden prima werkt en mensen die niet bevoegd zijn buiten 
de deur houd. Aanschaf van gereedschap was een vereiste zodat je niet van thuis uit gereedschap 
hoeft mee te nemen om een reparatie te verhelpen. Aanschaf nieuwe laptops om fatsoenlijk te 
kunnen werken binnen het Hoofdbestuur. 

 Ook de communicatie naar de mensen toe is nu duidelijk zichtbaar op de drie  schermen. Er is 
besloten om bij de andere deuren ook een beeldscherm met informatie weg te hangen zodat de 
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dames van de Afd. Creatief en de mensen die gebruik maken van de Afd. fitness en Aerobic  geen 
informatie missen.  

De verlichting van oude Tl bakken wordt stapsgewijs vervangen door moderne Led bakken die er 
voor zorgen dat de energie rekening zal dalen.  
Ook het aankleden van de zaal bij de afdeling Biljart is voorzien van nieuwe gordijnen.  
Er zijn twee nieuwe thermosstaat kranen in douche geplaats om deze veiliger te maken.  
 
In de communicatie naar de afdelingen toe heb ik mezelf aangewend om bij iedere financiële 
verandering in hun spaar tegoed een copy mee te sturen van de stand van zaken. Regelmatig kunnen 
mensen de boekhouding inzien en vergelijken met de beide bank saldo’s.   
 

Stopzetten rekeningnummer 908 
In 2017 heb ik rekening 908 gestopt.  
Het opdoeken van rekening 908, dat is een tweede saldo rekening hield in dat ik tegen Gilbert moest 
zeggen dat hij, het werk wat hij 27 jaar met veel plezier gedaan had, niet meer kon doen. Het gaat 
helaas niet meer samen met het gebruik van het nieuwe boekhoudprogramma. Dit heeft wel heel 
veel voeten in aarden gehad. De reden voor het opdoeken is dat er via die rekening veel geld buiten 
mij om ging, ik wist daar dan niks vanaf en dat is raar, aangezien ik er wel verantwoordelijk voor ben. 
Nu is er één rekening en één spaarrekening. 

In februari 2018 toch maar een cursus Davilex gestart om de kennis op te schroeven. Dit heeft zijn 
vruchten afgeworpen. Toen ik het overnam op van de afgetreden penningmeester, heeft hij samen 
met de huidige voorzitter mij informatie gegeven hoe ik kon beginnen met boekingen verwerken. 
Omdat het oude boekhoudprogramma anders werkt met boekingen verwerken ging het in van begin 
af aan al fout. Boekingen kwamen via een andere weg binnen en zo werden ze ongemerkt  verkeerd 
weg geboekt.  Dit gaat over de contributies niet over de overige uitgaven. Het Davilex programma 
waar ik mee werk is totaal nieuw. Dit is de reden dat 2017 niet helemaal zuiver is met de cijfers van 
contributies. Begin 2018 zijn de berekeningen  idem gegaan en berekend als 2017 in het programma. 
Tijdens en na de gevolgde cursus zijn er correcties op toe gepast.  Vanaf de cursus staan nu op de 
juiste posten de geboekte en betaalde contributies.  2019 zullen alle dan te bereken open staande 
contributies hun weg gaan vinden in het boekhoud programma. 

Controle op de boeken 
Wat er mij opviel is dat er in de statuten geschreven staat dat de boekhouding één keer per jaar 
gecontroleerd wordt door een accountant. Ik heb mij verdiept de wettelijke verplichtingen en het  is  
voor een vereniging als de onze niet noodzakelijk en zou kunnen volstaan met een 
kascontrolecommissie. Wat in de statuten geschreven staat is voortgevloeid uit het geen enkele 
jaren geleden gebeurd is. Een accountant verklaring kost meer dan € 1000. Dit is sinds 2013, sinds 
dat het in de statuten is opgenomen, niet gebeurd.  
We willen het in de toekomst goed regelen. Er zijn twee opties; 

- We gaan dit toch laten doen door een accountant, kosten zijn meer dan €1000 (nog nooit 
gebeurd) 

- We laten de in en uitgaven een of twee keer jaarlijks controleren door een officiële 
boekhouder en kascontrole commissie. Dit scheelt honderden euro’s. We kunnen onder de 
leden een aantal mensen vragen de controle te doen over in en uitgaven. Bij Account bureau 
WEA Multatulilaan 10 Roosendaal, heb ik een boekhouder in de arm genomen via Davilex 
die bekent is met het boekhoudprogramma. Op dit moment bekijkt hij via een copy van de 
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administratie, hoe de stand van zaken is en zal er een overeenkomst worden  gemaakt van 
de kosten voor de jaarlijkse controle en afsluiting van het boekings jaar.   

Aanpassing huishoudelijk regelement 
In het huishoudelijk regelement wordt €2,50 genoemd als verhoging zou de  contributie niet binnen 
de gestelde termijn betaald worden. Dit wil ik graag verhogen naar €5.- omdat er bij het versturen 
van schriftelijke facturen een heel ander kosten plaatje aanhangt.   
Stemming:  
19 voor geen tegen. 

Kascontrole 2018 
Voor 2017 hebben we een kascontrole vanuit het Hfd. bestuur gedaan. (Wettelijk toegestaan, maar 
om belangen verstrengeling te voorkomen hebben we het liefst leden uit de vereniging.) Berend en 
Sara hebben dit voor 2017 gedaan. Daarnaast is door Davilex en mijn schoonzus, die officiële 
boekhoudster is en mij vele zaterdagen van kennis heeft bijgebracht mee gedeeld dat alles op orde 
is. De voorzitter verzoekt de vergadering de penningmeester Decharge te verlenen voor het jaar 
2017.  Een decharge wordt door de vergadering verleend.  
Stemming: 
-  voor: 23 
-  onthouding: 2 

Voor 2018 is een kascontrolecommissie benoemd bestaande uit: 

- Jan Maas 
- Silvana Francken 
- Jan Dirken 

 

Veilig bankieren 
Het nieuwe boekhoudprogramma zorgt  voor meer  veiligheid. Alles moet tot op de cent kloppen. 
Veel andere geld zaken zijn om de veiligheid te verhogen, terug gebracht naar een hoger beveilings 
niveau.  

- De afstortkluis is richting het kantoor verhuisd. 
- De banklimieten van bankpassen zijn naar beneden gebracht.  
- Er zijn drie bankpassen, ook daar is een limiet op gezet.  
- Als er geld uitgegeven wordt, wordt ik direct op de hoogte gebracht via een telefoon 

melding. Er is ook goede communicatie met diegene die de bankpassen in bezit hebben. 
- Het afstorten van geld gebeurt niet meer via Gilbert te voet of per bus. (Vaak duizenden 

euro’s) maar via gesloten vervoer direct de kelder in onder de bank.  

Het jaar 2018 zie ik als penningmeester dan ook als een jaar waar veel zaken steeds gemakkelijker en 
veiliger zullen gaan. Hopende op een mooie samenwerking met alle afdelingen. 

Bovenstaand is tevens het jaarlijkse verslag penningmeester. 

7. Verslag Secretaris 

Geen verslag in verband met het afwezig zijn van de secretaris. 

8. Wijziging rooster van aftreden. 
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Er zit een fout in het rooster van aftreden. De voorzitter mag namelijk niet in het zelfde jaar met de 
secretaris af treden. Dat is dit jaar toch het geval. We willen het rooster van aftreden wijzigen. We 
willen het termijn van de voorzitter drie jaar geven i.p.v. twee jaar. Dan treed er elk jaar iemand af. 
Dit jaar de voorzitter, daarna de secretaris en dan de penningmeester. Daarna weer de voorzitter 
etc. 

Stemming unaniem voor. 

9. Aftredend voorzitter. 

Berend stelt zich opnieuw verkiesbaar en er zijn geen anderen die dit op zich willen nemen. Geen 
bezwaren. Berend is unaniem gekozen als  voorzitter. 

10. Aftredend secretaris. 

Dennis van Gijn treed af als secretaris.  Hij blijft wel in het Hfd. Bestuur. We hebben een nieuwe 
secretaris op het oog, namelijk Robbert van Prooijen. Geen anderen die dit op zich willen nemen. 

11. Herkiesbaar voorzitter. 

Behandeld in punt 9. 

12. Vaststelling/goedkeuring  notulen ALV 2017. 

Notulen 2017 goedgekeurd, een op of aanmerkingen. 

13. Rondvraag 

Afd. Creatief wil graag in September een feest geven vanwege het 20 jarig bestaan. Ze willen graag  
een kleine bijdrage. Voorstel van het bestuur om een begroting in te dienen en dan zal het bestuur 
dit in de bestuursvergadering meenemen.  

De leden zouden graag willen dat het bestuur wat beter communiceert richting de leden. Belangrijke 
zaken zouden even naar de voorzitters van de afdelingen gemaild kunnen worden waarna die dan 
kunnen besluiten om het verder te delen met de leden.  

Verder geen vragen vanuit de ledenvergadering. 

14. Sluiting. 

Berend sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar komst en bied alle aanwezigen 
gebruik van een drankje aan de bar aangeboden door het Hfd. Bestuur. 
 
 


