Notulen algemene ledenvergadering van 1 oktober 2018
1. Opening:
Voorzitter Jos Lukkezen opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom.
Geconstateerd wordt dat het vereiste aantal leden aanwezig is om rechtsgeldige besluiten te
nemen (42). Van twee leden is bericht van verhindering ontvangen.
2. Mededelingen en ingebrachte agendapunten
Vanuit het bestuur zijn er een aantal mededelingen.
- De aanleg van het beachveld in combinatie met het terras en de speeltuin schiet aardig op.
- Het meerjarenplan van de sportclub is verzonden naar de gemeente. Dit is geschreven in verband
met het nieuwe stimuleringsbeleid van de gemeente. Dus in plaats van het voormalige
subsidiebeleid. Voor de mensen die hier hard mee aan het werk zijn geweest; bedankt.
- De samenwerking op handbalgebied tussen Sportclub Groessen en s.v. Loo loopt voorspoedig. De
eerste wedstrijden onder de nieuwe naam HCL zijn reeds gespeeld.
- Het bestuur en vele vrijwilligers zijn afgelopen jaar bezig geweest met de AVG regeling met
betrekking tot de privacy. En met het aanvragen van verklaringen omtrent goed gedrag voor de
vele betrokkenen binnen de sportclub die bij onze (jeugd) leden zijn betrokken.
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 2 oktober 2017
Het verslag van 2017 wordt doorlopen en er wordt geconstateerd dat er nog weinig duidelijk is
over het aanstaande 60 jarig jubileum van de Sportclub.
4.Verkort verslag 2017-2018
Er wordt een kort leesmoment ingelast om het jaarverslag door te lezen. Er wordt nogmaals
aandacht gevraagd voor het betalen van de boetes bij de voetbalafdeling. Er klinkt applaus voor
Peter Gorseling voor zijn vele werk afgelopen zomer aan de vernieuwde website.
5. Exploitatieoverzicht 2017-2018
Youri Talan neemt het woord voor de toelichting. Allereerst gaat een grote dank uit naar
contributiebeheer en de ledenadministratie voor het contributiebeleid.
De kosten stijgen ieder jaar, met name door de overheid en de indexatie van onder andere
Grolsch. De reservering voor het kledingfonds wordt opgepakt door de penningmeester en het
bestuur.
Er wordt door de vergadering mandaat verleend voor het eventueel verhogen van de prijzen in de
kantine, in verband met de accijnsverhoging en de btw verhoging vanaf 1 januari 2019.
De kosten blijven stijgen, de inkomsten echter niet. Wel is besloten de contributie voor komend
seizoen gelijk te houden. Mogelijk resulteert zich dit in negatieve cijfers volgend jaar, maar dat
kunnen we lijden.
Hierna geeft Youri Talan nog een toelichting op de balans per 31-07-2018. Er is op de balans te
zien dat er een afschrijving is in de kantine en in de gebouwen. Dit laatste is het gevolg van de
verbouwing van de kantine met onder andere dubbel glas. De vorderingen vanuit de huur van de
accommodatie zijn al betaald. De club van 50 gaat met het afronden van het terras en het
beachveld grote uitgaven tegemoet.
6. Verslag kascommissie
Leden van de kascommissie Rogier den Balvert en Niek Rosenkamp hebben het exploitatieoverzicht
en de balans nog niet goed kunnen keuren. Mochten zij hier negatief over denken dan zal er een
nieuwe vergadering worden belegd. Er wordt decharge verleend door de vergadering, op
voorwaarden dat de kascommissie goedkeuring heeft verleend.
7. Benoeming nieuwe commissie
Er worden met Toon den Balvert en Hennie Roelofs twee nieuwe leden aangesteld die zitting
nemen in de kascommissie.
8. Begroting 2018-2019
- vaststellen begroting en contributie 2018 -2019
De begroting wordt vastgesteld. Er kunnen altijd aanpassingen zijn door een aantal onzekerheden.
Youri Talan licht de begroting toe met behulp van de tekst en uitleg op papier. De conclusie luidt
dat contributieverhoging niet nodig is. Onder dankzegging aan Youri Talan, gaat de vergadering
unaniem akkoord met de begroting 2018-2019.
9. Bestuursverkiezing
Het bestuur vraag toestemming om Sylvia Hof te benoemen tot secretaris, Koos Roelofs tot
penningmeester en Roy Siebes tot bestuurslid commerciële zaken. De vergadering gaat hiermee
akkoord. Er wordt afscheid genomen van Youri Talen en Linda Dikker als bestuursleden. Er wordt

mandaat verleend voor de functies van handbalzaken en accommodatiebeheer binnen het
hoofdbestuur mocht er tussentijds een geschikte kandidaat worden gevonden.
Aan Koos Keurntjes wordt een bos bloemen overhandigt voor het behalen van zijn diploma sociale
hygiëne waardoor de benodigde papieren binnen zijn voor de drank- en horecavergunning.
Bestuursbezetting van seizoen 2017-2018
Voorzitter: Jos Lukkezen
Penningmeester: Youri Talan
Secretaris: Linda Dikker
Voetbalzaken: Marc Diekema en Frans Goris
Handbalzaken: Vacant met mandaat van algemene ledenvergadering
Commerciële zaken: Vacant met mandaat van algemene ledenvergadering
Accommodatiebeheer: Vacant met mandaat van algemene ledenvergadering
Bestuursbezetting voor seizoen 2018-2019
Voorzitter: Jos Lukkezen
Penningmeester: Koos Roelofs
Secretaris: Sylvia Hof
Voetbalzaken: Marc Diekema en Frans Goris
Handbalzaken: Vacant met mandaat van algemene ledenvergadering
Commerciële zaken: Roy Siebes
Accommodatiebeheer: Vacant met mandaat van algemene ledenvergadering
10. Rondvraag
In verband met de privacy wetgeving worden er geen namen genoemd.
Rondvraag 1: Is er al eens gedacht aan een tribune bij het hoofdveld? Zo niet, is het dan misschien
iets voor het jubileum volgend jaar?
De grond op het sportpark is van de gemeente waarin we momenteel nog in afhandeling zitten
voor het beachveld. Het is zeker een mooi idee voor in de toekomst.
Rondvraag 2: Is er al iets voor het jubileum geregeld? Tot op heden is er nog geen commissie
gevormd. Er moet bij de organisatie afstemming plaatsvinden met de feestavond van de club van
50 en de club van 25 van Loo.
Rondvraag 3: Hoe zit het met de bereikbaarheid van de materiaalcommissie? Deze moet via de
mail worden bereikt.
Rondvraag 4: Is er al eens nagedacht hoe we de mensen die zondag bij het 1e komen kijken in de
kantine kunnen krijgen na afloop van de wedstrijd? Het voetbalbestuur gaat hier met een delegatie
van het eerste voetbalteam binnen kort voor zitten.
12. Sluiting.
Jos Lukkezen bedankt de aanwezigen voor de inzet binnen de vereniging en de aanwezigheid
vanavond. Hierna wordt de vergadering gesloten.
namens het Bestuur van Sportclub Groessen,
Linda Dikker, secretaris
oktober 2018

