
 

SPOORWEG SPORTVERENIGING 

 S .S .V.R .  ROOSENDAAL 

Notulen Algemene Leden Vergadering   

8-9-2021, 19.30-20.30. 

Aanwezig: Albert Kaan, Cor Colsters, Robert van Prooijen, Hans Maas, Cees Verstraeten 

1. Opening. 

Albert heet iedereen welkom op de algemene leden vergadering september 2021. 
Deze ALV vergadering is tweemaal uitgesteld ivm Corona en de bijbehorende maatregelen. 
Albert begint met een minuut sNlte voor de leden die ons ontvallen zijn sinds onze voorgaande ALV.  

2. Vaststellen agenda. 

Er wordt vastgesteld dat er wijzigingen zijn op de agenda. 
Dit betreO verduidelijkingen over aOredende, herkiesbare en toegevoegde bestuursleden. 
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat het lasNg was om de agenda te verkrijgen op de website – Albert 
legt uit dat door de wijzigingen er geen gelegenheid meer was om de agenda als pdf op de site te 
plaatsen. 
Ook wordt er opgemerkt dat er geen uitnodigingen verstuurd zijn via de mail – hoofdbestuur geeO 
aan dat dit wel de bedoeling was. 

3. In/uitgaande stukken. 

Geen in- of uitgaande stukken. 

4. Mededelingen. 

Eerste mededeling is dat het hoofdbestuur Ton Bruggeman voorstelt als Erelid gezien zijn langdurige 
inzet voor de vereniging als voorziSer van de afdeling Schieten. 
Dit wordt ter stemming voorgelegd aan de aanwezige leden – unaniem Voor, dus aangenomen. 
Uit de zaal volgt de vraag of er een lijst met criteria is om erelid te worden – hoofdbestuur geeO aan 
dat die er niet is. Het hoofdbestuur bekijkt individuele situaNes apart. 

Tweede mededeling betreO het plaatsen van fietsen bij de Verbinding. Deze behoren weggezet te 
worden voorbij het tweede bankje vanaf de ingang, en schuin zodat andere fietsers en voetgangers 
er nog langs kunnen.  
Expliciet is het niet de bedoeling dat fietsen worden weggezet voor de bankjes, bij de ingang of 
nooduitgang, in de motorstalling of in de hal. 
Afdelingen en leden worden geacht hier zelf zicht op te houden, en elkaar aan te spreken.  



Derde mededeling is het afschaffen van de jaarlijkse 100,- euro welke de vereniging aan iedere 
afdeling gaf voor een feestavond.  
Het bestuur was al langer van mening dat het geven van een zelfde geldbedrag aan iedere afdeling, 
groot of klein, niet meer de toegevoegde waarde had. 
In plaats daarvan wil het hoofdbestuur zoeken naar een oplossing waar alle leden en afdelingen 
evenveel plezier van kunnen hebben. 

Vierde mededeling betreO het afschaffen van het vervangen van een(1) biljartlaken op kosten van de 
vereniging. Reden hiervoor is dat dit was opgezet zodat bezoekers van buiten de afdeling Biljart 
gebruik konden maken van een biljart – hier wordt in de prakNjk geen gebruik van gemaakt. 
De ballen en keus welke ook hiervoor beschikbaar waren worden verwijderd. 

De vijfde mededeling betreO vuile afwas welke wordt achter gelaten door de afdelingen. Het 
dringende verzoek is om alNjd alle gebruikte glazen, kopjes en schaaltjes etc af te wassen. Het 
gebeurt te vaak dat een kleine afwas blijO staan. Maak gebruik van de vaatwasser of was ze gewoon 
af onder de kraan.  
Bij herhaaldelijke overtreding zal het hoofdbestuur gaan kijken naar minder pre\ge oplossingen 
voor dit probleem. 

5. Verslag VoorziJer. 

Albert geeO aan dat dit een verslag is over 2019 en 2020. 
Vanaf de laatste ALV heeO Albert het stokje over genomen van de voorgaande voorziSer, Berend 
Kars. Kort daarna zijn er diverse wijzigingen in de statuten en reglementen officieel bekrachNgd bij de 
notaris, wat al enige Njd nodig was. 
In 2019 was ook de laatste keer dat de SSVR heeO meegedaan aan de Stedenmeerkamp – ivm 
Corona afgeblazen voor 2020 en 2021. Deze Stedenmeerkamp was zoals alNjd heel gezellig, en ook 
op sporNef gebied een succes. 
In 2019 hebben we ook een barbecue georganiseerd – ook hier was het gezellig en druk. 
En ook Sinterklaas kwam in 2019 op bezoek met ondersteuning van de poliNe. Ook een groot succes. 
Begin 2020 konden we nog de Nieuwjaars borrel organiseren – waarbij de erwtensoep met en 
zonder wortel even populair bleken. 
Een fietstocht was nog gepland, maar door de Corona en bijbehorende maatregelen kwam alles tot 
sNlstand. Niets mocht meer. 
Schoonmaakmiddelen en ontsme\ngsmiddelen werden aangeschaO om zoveel mogelijk van de 
afdelingsacNviteiten te laten opstarten toen daar weer wat ruimte voor kwam. 
En nu is het 2021, en in feite weten we nog steeds niet zeker waar we staan met de Corona en de 
toekomst. 

6. Verslag penningmeester/ Kascontrole. 

Cor geeO aan de Corona periode een dure periode is geweest. We hebben producten weg moeten 
gooien omdat ze over de datum gingen, veel minder inkomsten gehad omdat acNviteiten niet 
georganiseerd konden worden, en extra kosten moesten gemaakt worden in de strijd tegen Corona. 
Desondanks staan de financiën er goed voor. 

Ondanks het sluiten van de Verbinding was er goede communicaNe met de afdelingen. 
Cor is opNmisNsch over de toekomst, en geeO aan dat er verder weinig bijzonderheden te melden 
zijn. 

Jan Maas neemt het woord namens de Kascommissie (Jan Maas, Silvana Francken en Jan Dircken). 
De kascommissie heeO de boekingen en bescheiden van de SSVR zoals aangeleverd door de 
Penningmeester gecontroleerd, en is van mening dat deze een getrouw beeld geeO van het 



vermogen en het resultaat van de vereniging. Zowel voor het jaar 2019 als het jaar 2020. 
Zij stellen dan ook voor om de Penningmeester decharge te verlenen voor beide jaren – dit wordt 
unaniem geaccepteerd. 

7. Uitvraag kascontrole lid. 

Albert geeO aan dat iedere twee jaar er ruimte moet zijn voor nieuwe leden van de Kascommissie, 
maar dat er geen interesse is getoond vanuit de vereniging. Hij vraagt de aanwezige leden of er 
nieuwe vrijwilligers zijn. Deze zijn er niet. 

Silvana Francken, Jan Dircken en Jan Maas geven aan dat zij bereid blijven om de komende periode 
de kascommissie te vormen. 
Met de hartelijke dank van Albert en het bestuur.  

8. AQredend Penningmeester. 

AOredend Penningmeester Cor Colsters. 

9. AQredend bestuurslid Dennis van Gijn 

AOredend bestuurslid Dennis van Gijn. Dennis was in 2019 al gestopt, maar dit was de eerste ALV 
waar dit kenbaar gemaakt kon worden. 

10. Herkiesbaar Penningmeester – Cor Colsters. 

Geen nieuwe aanmeldingen vanuit de vereniging of de zaal. 
Cor wordt unaniem herkozen. 

11. Goedkeuring lid Hoofdbestuur Cees Verstraeten 

Cees Verstraeten heeO zich in 2019 aangemeld als lid van het Hoofdbestuur. Dit is de eerste ALV waar 
hij voorgesteld kan worden aan de leden. 
Er zijn geen bezwaren en Cees wordt unaniem geaccepteerd en officieel verwelkomd als lid van het 
Hoofdbestuur. 
 
Extra toevoeging; in de tussenNjd heeO Niels Slabbekoorn ook zi\ng gehad in de Hoofdbestuur, 
maar heeO er door veranderende privé situaNe weer voor gekozen te stoppen. Aangezien hij officieel 
nooit is aangenomen kan hij ook niet aOreden. 

Op de vraag of het Hoofdbestuur dan nu aanwezig is in volledigheid is het antwoord ja, maar het 
bestuur is in gesprek met een mogelijk nieuw lid.  

12. Rondvraag. 

Vraag wordt gesteld of het volgens de statuten mag dat de Kascommissie onbeperkt mag blijven.  
Albert geeO aan dat dit mag volgens de statuten, zolang er geen nieuwe aanmeldingen zijn voor de 
Kascommissie. In dit geval zal er ieder jaar opnieuw gevraagd moeten worden of er nieuwe 



vrijwilligers zijn. Wanneer iemand zich hiervoor aanmeld zal een of meer leden van de huidige 
Kascommissie moeten aOreden. Dit  zorgt ervoor dat er niet onnodig gaten vallen in de 
Kascommissie. 

Vraag wordt gesteld of de afdelingen nog een overzicht krijgen van de leden welke nog niet betaald 
hebben, zodat de afdelingen daar zelf nog contact over kunnen opnemen met hun leden. 
Cor geeO aan dat de afdelingen de informaNe die avond kunnen inzien – en hij heeO recent de vierde 
herinnering naar de leden met openstaande rekening gestuurd. Hij geeO aan dat hij enkele weken 
later van plan is om de resterende wanbetalers kenbaar te maken aan de afdelingen via de mail. 
Albert geeO aan dat we er al langer over spreken als Hoofdbestuur om wanbetalers strenger aan te 
pakken, en sneller de toegang te ontzeggen. 

Vraag komt of het toestaan van stemmen binnen een afdeling van donateurs (tov leden) nog 
vastgelegd wordt in het Huishoudelijk Reglement.  
Antwoord is nee, het Huishoudelijk Reglement betreO de gehele vereniging – hoe de individuele 
afdelingen tot een besluit komen, en of niet alleen leden maar ook donateurs daar een stem in 
hebben ligt geheel in handen van de afdelingen. Donateurs hebben geen stem binnen de vereniging. 

Vraag komt of het mogelijk is om afdekking te krijgen van de (ramen van) de nooduitgang. Dit in 
verband met hinder van zonlicht bij sommige acNviteiten. 
Er hebben voorheen rolgordijnen gehangen aan deze deuren, maar bij recente vervanging van deze 
deuren bleken deze rolgordijnen kapot te zijn. Er wordt gekeken naar vervanging. 

13. Slui]ng. 

Albert dankt iedereen voor de aanwezigheid en input. 


