
 

SPOORWEG SPORTVERENIGING 

 S.S.V.R. ROOSENDAAL 

Notulen Algemene Leden Vergadering   

3-4-2019, 19.30-21.30. 

Aanwezig: Berend Kars, Cor Colsters, Robert van Prooijen, Hans Maas, Dennis van Gijn 

Afwezig: Sara Ysebaert 

1. Opening. 

Berend heet iedereen welkom op de algemene leden vergadering april 2019.  

2. Vaststellen agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Even later blijkt dat we hier te snel aan voorbij zijn gegaan. Er wordt een extra 
agendapunt genoemd en aangenomen, namelijk ‘Bestuursbeleid’. Gezien de link met de 
notulen van de ALV 2018 staat dit punt 7A, verslag Secretaris. Daar is dit ook besproken. 

3. In/uitgaande stukken. 

Van de afdeling Biljart is een verzoek binnengekomen tot wijziging van de regels omtrent 
Donateurs en stemrecht binnen de vereniging. 
In de huidige situatie hebben donateurs (niet-NS leden) geen stemrecht binnen de 
vereniging, noch binnen de afdeling waar zij lid zijn. Dit geeft een situatie waar de 
donateurs niks te zeggen hebben, ongeacht hoe actief zij verder zijn binnen de 
vereniging/afdeling.  
Het voorstel is om de donateurs wel stemrecht te geven binnen de afdelingen waar zij lid 
zijn – stemrecht op Ledenvergaderingen van de vereniging blijft buiten beschouwing. 

Tijdens de discussie komt de vraag naar voren waar deze wijziging neergezet gaat worden; 
dit zal komen in het Huishoudelijk Regelement. 
Ook wordt de vraag gesteld of dit niet in strijd is met de Statuten; het bestuur zegt dat de 
Donateurs regeling zoals die nu bestaat gecontroleerd is tegen de statuten, en er niet mee 
in strijd is. Ook deze wijziging past binnen de Statuten, is onze mening. 

Het voorstel komt ter stemming, de meerderheid van de aanwezige leden is Voor. 

(Voordat wij deze wijziging in het Huishoudelijk Regelement maken zullen we de Statuten 
en Regelement nog controleren. Omdat we dit Voorstel tot Wijziging van het Huishoudelijk 
Regelement niet ruim op tijd aan de leden hebben kunnen voorleggen kan dit niet direct 
gewijzigd worden. Dit voorstel zal op de eerstvolgende Ledenvergadering daarom 
wederom op de Agenda komen te staan) 



4. Mededelingen. 

Eerste mededeling is dat de afdeling Vissen sinds begin 2019 geen deel meer uitmaakt van 
de SSVR.  
De reden is dat de afdeling te klein werd en niet langer financieel houdbaar was. 
De beëindiging is tot stand gekomen in wederzijds overleg. 

Later in de vergadering komt ook de functie van Sara Ysebaert nog ter sprake. Wordt 
uitgelegd dat Sara een jaar lang wilde kijken of een functie binnen het Hoofdbestuur paste 
binnen haar leven. Helaas heeft zij moeten besluiten dat dit niet het geval is, zij is dus 
gestopt met deelnemen aan het Hoofdbestuur.  

5. Verslag Voorzitter. 

Berend geeft aan dat hij aan het Hoofdbestuur heeft laten weten dat dit zijn laatste ALV 
zal zijn, en dat hij per direct stopt met zijn functie als Voorzitter en Hoofdbestuurslid. 
Dit omdat hij door drukte en persoonlijke redenen niet meer de tijd en aandacht aan de 
vereniging kan geven die het verdient. 

6. Verslag penningmeester/ Kascontrole. 

Cor geeft aan dat 2018 een druk en veelbewogen jaar is geweest. 
Hij geeft aan dat hij sinds de Stedenmeerkamp van vorig jaar op zoek was naar 
ondersteuning en controle binnen het Bestuur. En hij heeft Hans Maas daarin bereid 
gevonden om 2e Penningmeester te worden.  
Doorgaand doel in 2018 was om zoveel mogelijk in- en uitgaven duidelijk op papier en 
inzichtelijk te krijgen. Dit is gelukt. 

Een eerste conclusie die getrokken kan worden over het hele jaar 2018 is dat er veel geld 
is uitgegeven – belangrijke uitgaveposten kwamen ten goede van het veilig kunnen werken 
binnen de vereniging. 

Dan komen er wat posten die eigenlijk ten onrechte bij de algemene kosten voor 2018 zijn 
terecht gekomen. Zo zijn er personeelskosten voor het barpersoneel welke eigenlijk 
verrekend dienen te worden met de opbrengst van de bar. Ook zijn er nog wat rekeningen 
van 2017 die door de betalingsdatum geboekt zijn in 2018 – waaronder de tweede helft 
van de rekening voor de elektronische sloten op de buitendeuren van de Verbinding. 
Deze kosten komen niet meer terug voor het jaar 2019. 

Cor geeft uitgebreid uitleg over de posten zoals ze in het financieel verslag staan. 
Eindconclusie is dat er in 2018 verhoudingsgewijs veel geld is uitgegeven aan 
noodzakelijke eenmalige kosten. Hierdoor zal de broeksriem in 2019 aangehaald worden. 

Er is ruimte voor vragen vanuit de leden. 
Hierdoor komt een klein foutje in de uitgedeelde papieren naar voren. In de versie van de 
penningmeester is dit al aangepast. 
Ook wordt er gewezen dat de al eerder genoemde personeelskosten voor de bar ook voor 
de begroting van 2019 nog op een verkeerde plek staan. Hierdoor is de voorspelde 
opbrengst van de bar nog te hoog. Dit wordt direct aangepast. 

Hierna komt de Kascontrole Commissie aan het woord. Deze geven aan dat ze ruim de tijd 
hebben genomen om alles uitgebreid te controleren. 
Ze geven aan dat Cor alles heel zorgvuldig en volledig heeft bijgehouden. Alle rekeningen 
en transacties zitten netjes op volgorde in de map, en er ontbrak zelden een bonnetje. 



Enige opmerking betreft de opbrengst van de Bar. Deze is niet gesplitst per afdeling. 
De vraag wordt voorgelegd aan de vergadering, en men heeft geen behoefte aan 
uitgesplitste barinkomsten per afdeling. 

De Kascommissie tekent de formulieren ter goedkeuring voor het jaar 2018. 

7. Verslag Secretaris. 

Robert geeft aan het werk als Secretaris vorig jaar te hebben overgenomen van Dennis. 
Het is nog nieuw en spannend, maar erg leuk. Hij hoopt er mee door te mogen gaan. 

Grootste evenement voor de vereniging in 2018 was de Stedenmeerkamp, georganiseerd 
door de SSVR in Roosendaal. Dit evenement is een groot succes geworden, mede dankzij 
uitstekend weer. Alle bezoekers en afdelingen waren positief over de dag, financieel was 
het een succes voor de Bar, en als vereniging heeft Roosendaal het evenement dankzij de 
sportieve inzet van de afdelingen gewonnen.  
Veel dank voor de geslaagde dag gaat uit naar de vrijwilligers en afdelingen die zich 
hebben ingezet.  
Alles bij elkaar leidt dit ertoe dat het Hoofdbestuur nu alweer uitkijkt naar de volgende 
keer dat Roosendaal de Stedenmeerkamp mag organiseren.  

Een tweede belangrijk evenement was de Sinterklaasviering, georganiseerd door Dennis. 
Ook dit jaar werd de dag weer goed bezocht door kinderen, ouders en grootouders die 
weer uitstekend vermaakt werden. En ook hier hebben wij veel positieve reacties op 
ontvangen.  
Uiteraard zal de Sint ook dit jaar weer bij ons op bezoek komen. 

De notulen van vorig jaar hebben op de website gestaan – er wordt wel gevraagd vanuit de 
leden of wij deze voor komend jaar weer op papier kunnen regelen voor de ALV. Hiermee 
wordt ingestemd. 

 7A; Bestuursbeleid.  
Er wordt aangegeven door een van de aanwezige leden dat hij zich stoort aan de 
wijzigingen aan de Statuten en het Huishoudelijk Regelement. Hij is van mening dat de 
kennis van deze documenten tekort schiet bij de leden en het Hoofdbestuur, en dat er te 
makkelijk mee wordt omgegaan door het Hoofdbestuur. 
Punt van aandacht is de wijziging in de Statuten om over te stappen van kascontrole door 
een accountant naar een Kascommissie, zoals beschreven in de notulen van de ALV 2018. 

Cor geeft aan wij als vereniging geheel voldoen aan de wet als wij de kascontrole laten 
uitvoeren door een interne Kascommissie ipv een accountant, en dat hiermee jaarlijks een 
flink bedrag kan worden bespaard.  
Ook wordt herhaald dat dit punt besproken en goedgekeurd is op de voorgaande 
vergadering. 

Ook het punt van de vrijstelling van contributie wordt aangehaald; in de Statuten staat 
dat Ereleden vrijstelling van contributie krijgen. In het Huishoudelijk Regelement staat 
dat Hoofdbestuursleden vrijstelling van contributie krijgen. Volgens lid is dit in strijd met 
elkaar.  
Het Hoofdbestuur legt uit dat dit vooral een vergemakkelijking en kostenbesparing 
betreft; vrijstelling van contributie voor HB vervangt de onkostenvergoeding waar zij 
voorheen recht op hadden. Dit is besproken en goedgekeurd op de ALV van 2017. 
Het Hoofdbestuur is verder van mening dat het Huishoudelijk Regelement wel degelijk 
verruiming mag bieden op punten uit de Statuten, zolang deze niet expliciet met elkaar in 



strijd zijn. Zowel het HB als de leden hebben eerder al besloten dat er in dit geval geen 
sprake is van tegenstrijdigheid. 

Ook het rooster van aftreden komt ter discussie. Lid vindt het onbegrijpelijk dat daar 
steeds dingen in gewijzigd worden, terwijl daar in de Statuten duidelijke regels over zijn.  
Feit is dat het HB in het recente verleden met een rooster van aftreden zat waarbij door 
wisseling van personen en functies zaken door elkaar waren gaan lopen. Recente 
wijzigingen hebben slechts gezorgd dat het rooster van aftreden weer voldoet aan de 
statuten. 

Vanuit de leden wordt benadrukt dat de SSVR een vrijwilligers vereniging is, en dat een 
bepaalde mate van ruimte genomen moet kunnen worden met de regels. Controle moet er 
altijd kunnen zijn – deze ALV is daar weer een duidelijke gelegenheid voor. 
Lid geeft aan dat hij altijd vrij moet zijn om vragen te stellen, en zijn mening te geven. 
Dit wordt nadrukkelijk bevestigd, deze ruimte is er, en zal er ook altijd moeten zijn. 

8. Aftredend Robert van Prooijen (Secretaris). 

Aftredend Secretaris Robert van Prooijen. 

9. Aftredend Hans Maas (2e Penningmeester). 

Aftredend 2e Penningmeester Hans Maas. 

10.Herkiesbaar Secretaris/ 2e Penningmeester. 

Vraag aan de leden of er andere kandidaten zijn voor de functie van Secretaris en/of 2e 
Penningmeester (en/of Voorzitter). Er komen geen aanmeldingen binnen. 

Vraag aan de leden of er bezwaren zijn tegen het voortzetten van Robert van Prooijen als 
Secretaris. Er zijn geen bezwaren, Robert wordt bij deze herkozen. 

Vraag aan de leden of er bezwaren zijn tegen het voortzetten van Hans Maas als 2e 
Penningmeester. Er zijn geen bezwaren, Hans wordt bij deze herkozen. 

11.Rondvraag. 

Vraag wordt gesteld wie de Voorzitter nu is. Er wordt uitgelegd dat de functie vacant zal 
zijn, en tijdelijk waargenomen kan worden door ieder ander binnen het Hoofdbestuur. 
Uiteraard zal er op zo’n kort mogelijke termijn gezocht worden naar een betere oplossing. 

Vraag wordt gesteld wie komend jaar de Kascontrole commissie gaan vormen. Er zijn geen 
leden aanwezig die een vervangende plaats in de commissie in willen nemen, en de 
huidige leden hebben geen bezwaar om het nog een jaar te doen. De Kascontrole 
commissie voor 2019 is dus dezelfde als die voor 2018. 

Vraag wordt gesteld of er nog een uitvraag komt voor nieuwe bestuursleden, aangezien 
het huidige Hoofdbestuur nu bestaat uit 4 leden. Er wordt aangegeven dat er al mensen 
zijn benaderd, dat deze alleen nog niet voor deze vergadering gesproken konden worden. 
Het aantal Hoofdbestuursleden hopen wij ook op korte termijn weer volledig te hebben. 

12.Sluiting. 

Berend bedankt iedereen voor zijn komst, bedankt de leden dat hij de afgelopen jaren de 
voorzitter mocht zijn. En sluit voor de laatste keer een vergadering. 




