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Notulen Algemene Ledenvergadering. 
4 April 2017 

Aanwezig: Voorzitter; Berend Kars,  Penningmeester; Cor Colsters, Secretaris; Dennis van Gijn, 
Webmaster; Jack v/d Westen, Coördinator Barcommissie ; Hans Maas, Alg.  bestuurslid;  Robert van 
Prooijen. 
Afwezig:  Alg.  bestuurslid; Miel Geers 
 

 
Aanwezig 15 leden diverse afdelingen. 
 

                    1.Opening Voorzitter  

Berend opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze Algemene Ledenvergadering 2017. 

                    2. Vaststellen agenda 

Wijziging op de agenda bij punt 6, verslag penningmeester/secretaris. Daar komt bij dat Hans als Bar 
coördinator ook iets wilt vertellen. Verder geen wijzigingen binnen gekomen. 

                    3.Mededelingen 

Berend maak kenbaar dat inmiddels de beveiliging van de twee toegang deuren is gerealiseerd en de 
uitwisseling van sleutel naar druppel [elektronische sleutel] een aanvang heeft genomen. Hij verzoekt 
aan de mensen dit spoedig te doen, dit om te voorkomen dat je er straks niet meer inkomt als de oude 
sloten zijn verwijdert. 

                   4. Ingekomen stukken met betrekking A.L.V. 

Een mail binnen gekregen van Dhr. J.v.Rijkom. Na het inzien van de statuten heeft hij een foutief adres 
ontdekt van de SSVR. Berend legt uit dat er een voorstel ligt tot wijziging van de statuten om dit foutje te 
herstellen. Adres wijziging. 

Dhr. J.v.Rijkom gaf te kennen iets te vinden van de toevoeging van de Coördinator Bar en de 
Webmaster aan het Hoofdbestuur. Aftreden zou wenselijk zijn volgens rooster. Berend geeft aan dat dit 
eerder al is besproken en gezien de specialistische taak ondoenlijk is. Hiervoor ligt ook een wijziging 
klaar voor de statuten die een ieder kan inzien op het aanhangsel achterop. 

Deze twee voorstellen willen we graag voorleggen aan onze leden om zo de aanpassing statuten door 
te voeren. Aangezien de statuten  vermelden dat het aantal leden te weinig is voor deze goedkeuring 
wordt er verwezen naar een Buitengewone leden vergadering die plaats zal vinden volgens de regels 
ergens eind April.[nader bekendmaking] 



2 
 

Op een vraag vanuit de leden, over het aftreden van bestuursleden, wordt hier het hele rooster 
nogmaals doorgenomen en uitgelegd. Idee vanuit de leden om dit te publiceren op de Website wordt 
positief ontvangen en zal door Jack de Webmaster geregeld worden. 

Laatste punt in de mail van Dhr. J.v.Rijkom betreft de vrijstelling van contributie van leden van het Hfd Bestuur. 
Berend geeft uitleg hier over hoe dit tot stand is gekomen. Kort samen gevat vervalt de vergoeding die in het 
verleden werd betaald en de nieuwe vergoeding die gelijk staat aan de huidige contributie 27,50 euro kan zo 
tegen elkaar worden weg gestreept Dit was eerder zo met instemming afgesproken. Wel geeft Dhr. J.v.Rijkom 
aan dat wanneer en aan wie, vijstelling wordt verleend dit vermeld staat in de statuten. Er is dus geen sprake van 
tegenstrijdigheid. Wel zou er sprake van onduidelijkheid kunnen zijn. Vandaar dit voorstel tot statutenwijziging. 
Berend geeft te kennen dat we dit met toestemmingen goedkeuring hebben opgenomen in het 
huishoudelijk reglement en niet tegenstrijdig is met onze statuten. Het is omschreven als een vrijstelling 
voor onkosten vergoeding. 

                     5. Notulen A.L.V. 2016 te goedkeuring 

Geen op of aanmerkingen. Notulen worden door de Vz namens de vergadering goed gekeurd. 

                     6a/b. Verslag Penningmeester en Secretaris   

Cor geeft als eerste te kennen dat hij het betreurt dat de Pc waar hij op werkt met zijn boekhoud 
programma vier dagen voor de A.L.V. niet meer beschikbaar is geweest i.v.m. een storing. Gelukkig is 
dit inmiddels verholpen door de Help Desk. Vanaf begin januari 2017 ben ik gestart met de werkzaam 
heden als penningmeester. Niet wetende dat deze functie zo omvattend veel werk met zich mee zou 
brengen. Wel zie ik het als een uitdaging mij hier helemaal in te kunnen vinden, iets waar ik dan ook 
heel veel tijd voor vrijmaak. Regelmatig maak ik dan ook gebruik van de kennis van Berend onze 
Voorzitter, om verder te komen in de materie van het programma. Een belangrijk aspect vind ik dat 
iedere bestuur vergadering het punt penningmeester op de agenda staat om openheid en stand van 
zaken te bespreken. Met de afdelingen wen ik mijzelf aan zo kort en goed mogelijk te communiceren en 
bij iedere wijziging in hun tegoed het gewijzigde Excel bestand mee te sturen met de mail. Op deze 
A.L.V. is geen account verklaring aanwezig van de hele boekhouding. Dit is besloten omdat op de 
B.L.V.2016 dit reeds was gerealiseerd i.v.m. het aftreden van de toenmalige penningmeester. Wel vind 
u allen enkele bescheiden achter de agenda die betrekking hebben op het financieel overzicht. Van alle 
rekeningen heb ik een print screen gemaakt zodat alle bedragen zichtbaar zijn die op dit moment op de 
rekeningen aanwezig zijn. Ook vind u de begroting van 2017. Deze begroting is gemaakt nog door de 
reeds afgetreden penningmeester. In deze materie moet ik mij nog verder gaan verdiepen. Ook ziet u 
het balans overzicht en de resultaten rekening. Vanuit de leden komt de vraag dat de huidige winst niet 
goed zichtbaar is. Berend geeft aan dat in het najaar van 2016 alles is stilgelegd om het nieuwe 
boekhoud programma te introduceren.. Op dit moment zijn ook nog niet alle uitgaven verwerkt, zoals 
b.v.de grote uitgaven van de nieuwe deur beveiliging. Ook zal volgend jaar op de A.L.V. 2018 
verantwoording aan de leden worden afgelegd over het boeking jaar 2017 en de laatste twee maanden 
van 2016 gerekend vanaf de 2 nov. B.L.V 2016. Er komt een vraag over de te betalen contributie van 
27,50 euro t.b.v. de vereniging en de afdeling contributie. Hier wordt tekst en uitleg aan gegeven hoe 
het tegenwoordig werkt. Afdelingen sparen bij de vereniging op de grote rekening en indien er geld 
nodig zou zijn overleggen beide penningmeesters en wordt het geld beschikbaar gesteld aan de 
afdeling. Vergezeld van een nieuw Excel bestand waar de wijziging op is bij gewerkt. 

 Een vraag vanuit de afdeling Darten is dat hun tegoed op nul staat. Dit zou niet correct zijn. Berend 
geeft aan dat we binnenkort kunnen nazien wat er zich in het verleden heeft afgespeeld met de 
administratie hierover. Rekening houden met het feit dat de oude penningmeester is gevrijwaard van 
alle handelingen op 2 Nov 2016. Wij gaan hier zeker aan uitkomen en zal worden vervolgd. 
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Verder wordt er aangegeven door de afdeling Biljart dat de ledenlijst niet overeen komt. 
Penningmeester geeft aan dat er nog zaken in het boekhoud programma staan die niet kloppen. Wij zijn 
dan ook druk bezig om al deze zaken op orde te krijgen. Het overnemen van de oude ledenlijsten is een 
ingrijpende zaak geweest en blijft mensen werk. De penningmeester geeft ook aan dat veel e-mails 
voorzien van factuur retour komen en dat ze allemaal per stuk moeten worden uitgezocht. Belangrijk 
hierin voor de toekomst is het communiceren met de afdelingen niet alleen over de financiën maar ook 
met de ledenlijsten. Volgend jaar zal op de A.L.V. de laptop worden aangesloten op een Beamer en zal 
voor een ieder op groot scherm alles duidelijk zichtbaar worden. Er komen geen verdere vragen voor de 
penningmeester en hij maakt als laatste dan nog kenbaar dat een goede en transparante samenwerking 
cruciaal is voor een goede en fijne samenwerking binnen onze vereniging.  

                         6b. Verslag Secretaris. 

Secretaris geeft aan dat er geen verslag is van het afgelopen jaar in verband mijn zijn hele drukke 
werkzaamheden in privé sfeer. Hij verontschuldigd zich hier dan ook voor aan de leden. Een verslag 
wat op een later tijdstip alsnog aan deze notulen kan worden toegevoegd. Hij maakt nog de 
complimenten aan de huidige penningmeester die grotendeels zijn werkzaamheden had overgenomen. 

                        Mededeling Hans [Bar Coördinator]  

Hans geeft aan dat de prijzen van de speciale bieren omhoog gaan met 5 cent m.i.v. volgende week. 
Gewerkt word nog aan een prijslijst waar alles duidelijk op zal worden vermeld. De huidige penningen 
gelden nog tot 1 jan 2018 voor alle bieren hierna zal dit worden herzien.  

                        7. Begroting verenigingsjaar 2017  

                        8. Voorstel wijziging statuten. 

Berend geeft aan dat deze punten 7 en 8 reeds eerder zijn besproken tijdens deze vergadering en gaat 
verder naar;     punt 9 Pauze. 

                        10. Rondvraag. 

1] Berend maakt bekent voor dat we aan de rondvraag beginnen, Roosendaal volgend jaar zaterdag 12 
Mei 2018 de Steden Meerkamp organiseert. Afdelingen zullen hier nog verder worden geïnformeerd. 
Voorbereidingen zullen starten ongeveer negen maanden voor aanvang tijd. Door deze bekent making 
vloeit een discussie voort over de puntentelling die de S.M.K. hanteert. 

2] Vanuit de leden komt het verzoek om meer ruchtbaarheid te geven aan de bekent making van een 
aankomende A.L.V. of B.L.V.. Dit gaan we zeker doen aldus Berend. 

3] Een vraag over de lamellen komt aan de orde. Berend geeft aan dat een offerte van Miel niet het 
juiste resultaat heeft opgeleverd. Dit omdat de stof niet geschikt is voor het beoogde doel wat we willen 
bereiken. Op dit moment word er onderzoek gedaan wat het beste materiaal is hiervoor en wat de 
bijbehorende kosten zijn.  

4] Opmerking over het niet gemaakte verslag van het Secretariaat. Dit is al eerder aangegeven op deze 
vergadering door Dennis.  

5] Naar aanleiding van een vraag over het vast leggen van de zaal voor diverse activiteiten geeft 
Berend aan dat deze zaken altijd worden meegenomen naar de eerst volgende bestuur vergadering.  
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6] Donateurs toelaten op de A.L.V./B.L.V. Berend geeft te aan dat donateurs geen stemrecht hebben en 
het niet wenselijk is dat donateurs een discussie aangaan hier waarbij ze zelf niet stem gerechtig zijn. 
Donateurs communiceren via hun eigen afdeling.  

7] Er volgt een discussie over diverse gevallen die kort samen gevat grotendeels te maken heeft met 
bekendmakingen over veranderingen die plaats vinden en informatie verstrekkingen. Wat voor velen 
nog wennen is toch gebruik te maken het inzien van de Website van de SSVR. Te vinden op 
WWW.ssvroosendaal.nl  Toegevend dat er wel eerder kan worden gecommuniceerd over sommige 
zaken. Wat even wennen is de overgang van clubblad, nieuwsbrief en nu de website. 

8] Als laatste punt van deze rondvraag volgt er een stevige discussie over de te betalen borg van de 
nieuwe druppel. [elektronische ingang sleutel]  Na duidelijke uitleg van Berend gaat de Voorzitter hamer 
de lucht in en sluit Berend de A.L.V.2017. Hij bedankt een ieder voor zijn komst en inbreng. 

                     

                         11. Sluiting door de Voorzitter. 
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