Notulen algemene ledenvergadering van 9 oktober 2019
1. Opening
Voorzitter Jos Lukkezen opent de vergadering, geeft een korte terugblik op het zeer geslaagde
jubileumfeest van 24 augustus en heet de aanwezige leden van harte welkom.
2. Mededelingen en ingebrachte agendapunten
Vanuit het bestuur zijn er een aantal mededelingen.
 Er wordt vanuit het bestuur een onderzoek ingesteld naar de modernisering van de
statuten en het huishoudelijk regelement.
 Vanaf nu wordt een begin gemaakt met het rookvrij maken van het sportpark. Wij gaan
mee in deze landelijke en lokale trend. De borden “rookvrij” zijn al geplaatst. Na enige
discussie wordt besloten dat het terras en de looppaden naar de velden rookvrij zijn.
Gekozen wordt de rokers wel een alternatief te bieden, het bestuur wil natuurlijk graag
dat ze de kantine blijven bezoeken. Er wordt voorgesteld rechts naast de kantine bij de
achteringang een rookplek in te richten. Rokers worden zoveel mogelijk daarheen
verwezen. Het bestuur is zich ervan bewust, dat het rookvrij maken van het sportpark,
een proces is dat enige tijd kan duren.
 Het bestuur draagt Koos Keurentjes voor als lid van verdienste van Sportclub
Groessen, wegens zijn grote inzet voor de kantine commissie, en voor het vele werk
en goede organisatie van het zestigjarig jubileumfeest. Het voorstel wordt met
algemene stemmen en applaus aangenomen.
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 1 oktober 2018
Het verslag van 2018 wordt doorlopen en vastgesteld.
4. Verkort jaarverslag 2018-2019
Het verkorte jaarverslag wordt vastgesteld.
5. Exploitatieoverzicht en balans 2018-2019
De penningmeester Koos Roelofs geeft een toelichting bij het exploitatie overzicht en de
balans over het seizoen 2018-2019 van de voetbalafdeling. Opvallend is daarbij een post
buitengewone baten en lasten uit de seizoenen voor zijn benoeming. Dit betreft een
administratieve correctie van oude posten. De posten zijn uitgebreid beoordeeld door de
kaskommissie.
De exploitatiecijfers met balans van HCL (het samenwerkingsverband tussen de handbalafdelingen van Sportclub Groessen en s.v. Loo) over het seizoen 2018-2019 zijn apart
verantwoord. Deze financiële stukken zijn op 27 augustus 2019 al goedgekeurd door de
penningmeester van s.v. Loo.
 Naar aanleiding van de gedaalde kantineopbrengst wordt opgemerkt door de spelers
van het eerste, dat het raadzaam is om bij de derby Groessen tegen Loo van zondag 3
november te zorgen voor extra publiek. De spelers van het eerste zullen, in
samenwerking met het voetbalbestuur, hiervoor een plan maken.
6. Verslag kascommissie
De leden van de kascommissie Hennie Roelofs en Toon den Balvert stellen, na onderzoek op
3 oktober jl. voor penningmeester Koos Roelofs alsmede de overige bestuursleden decharge
te verlenen. Dit hebben zij schriftelijk vastgelegd in hun verslag. Met deze decharge wordt
volledig ingestemd door de aanwezige leden.
7. Benoeming nieuwe kascommissie
Toon den Balvert en Hennie Roelofs blijven nog een jaar zitting nemen in de kascommissie.

8. Begrotingen 2019-2020
 De 2 begrotingen worden toegelicht door de penningmeester. Het voorstel de voetbalcontributie te verhogen met de prijsindex zit hierin verwerkt. De handbal-contributie
blijft ongewijzigd cf. afspraak met s.v. Loo.
 Extra contributie categorieën zijn de Senioren 35+, alsmede Walking Football.
Andere categorieën worden niet benoemd, omdat deze administratief niet passen in de
module van Sportlink. Individueel bestaat altijd de mogelijkheid tot contributie
teruggave die ook van toepassing is bij zwangerschappen, langdurige buitenlandse
stages of langdurige blessures.
 Ook het ongewijzigd blijven van het kledingplan wordt aangenomen. Dit in afwachting
van een nieuw toekomstbestendig kledingplan, met meer zelfstandigheid voor de
leden. Het bestuur werkt dit plan uit samen met de materiaalcommissie gedurende het
komende seizoen.
Onder dankzegging aan penningmeester Koos Roelofs gaat de ledenvergadering unaniem
akkoord met de begrotingen 2019-2020.
9. Update ontwikkelingen bij HCL
Het samenwerkingsverband tussen Sportclub Groessen en s.v. Loo (HCL) loopt uitstekend
volgens voorzitter Jos Lukkezen. De vergadering geeft het bestuur mandaat om deze
samenwerking met s.v. Loo dit seizoen te evalueren en verdergaande samenwerking te
onderzoeken.
10. Bestuursverkiezing
 Marc Diekema en Roy Siebes zijn afgetreden als bestuurslid.
 Frans Goris (voetbalzaken), Sylvia Hof (secretaris) en Koos Roelofs (penningmeester)
zijn zittende leden voor het seizoen 2019-2020. De functie van handbalzaken wordt op
dit moment waargenomen door Erika Robbe namens het handbalbestuur.
Jos Lukkezen wordt met algemene stemmen voor 2 jaar herkozen als voorzitter.
 De vergadering geeft het bestuur mandaat om tussentijds geschikte vervangers te
zoeken en aan te stellen voor de vacante bestuursfuncties handbalzaken,
voetbalzaken, accommodatie en commerciële zaken.
Bestuurssamenstelling seizoen 2018-2019
Voorzitter: Jos Lukkezen
Penningmeester: Koos Roelofs
Secretaris: Sylvia Hof
Voetbalzaken: Marc Diekema en Frans Goris
Handbalzaken: Vacant, maar tijdelijk waargenomen door Erika Robbe
Commerciële zaken: Roy Siebes
Accommodatiebeheer: Vacant
Bestuurssamenstelling seizoen 2019-2020
Voorzitter: Jos Lukkezen
Penningmeester: Koos Roelofs
Secretaris: Sylvia Hof
Voetbalzaken: Frans Goris en vacant
Handbalzaken: Vacant, maar tijdelijk waargenomen door Erika Robbe
Commerciële zaken: Vacant
Accommodatiebeheer: Vacant
11. Rondvraag
 Vanuit de begeleiding rondom de wedstrijden van het eerste voetbalelftal, wordt
aangegeven, dat er soms geen bestuursleden aanwezig zijn om de tegenstander te
ontvangen. Dit was eenmalig en gaat zo snel mogelijk ingevuld worden.







Achter bleek dat er toch ’n bestuurslid in de bestuurskamer aanwezig was samen met
iemand van de kassa.
Ook is er de vraag waar de terrasstoelen opgeslagen kunnen worden gedurende de
winter, aangezien er geen plaats is in het gebouw en in de bestaande container. Het
bestuur gaat kijken of er een extra container kan worden aangeschaft.
De verlichting langs het looppad, die gelijktijdig uitgeschakeld wordt met de
veldverlichting, zal aangepast worden, zodat ze langer blijft branden.
Het eerste voetbalelftal geeft aan heel graag met de speeldag naar de zaterdag te
verhuizen, als zaterdag 1. Aangezien dit veel consequenties heeft voor de hele club
(onder andere niveau, capaciteit, sponsoring, randvoorwaarden, supporters,
toekomstverwachting) wordt een brede commissie samengesteld met daarin o.a. de
eerste elftal spelers, voetbalbestuursleden, wedstrijdsecretariaat, etc.
Ivo Wijnhamer schuift met zijn ervaringen hierbij aan. Belangstellenden die zich willen
opgeven kunnen een mail sturen naar info@sportclubgroessen.nl. Mocht de commissie
tot een advies komen, is er in ieder geval statutair een beslissing van de algemene
ledenvergadering voor nodig.
De sponsorborden hangen nog niet aan het hekwerk op het hoofdveld, terwijl het
seizoen van het eerste elftal al van start is gegaan. Dit komt omdat het
ophangsysteem, pas de komende weken door de gemeente geleverd wordt. Dit wordt
een modern flexibel systeem. Aan het bestuur wordt gevraagd om via de
sponsorcommissie de sponsoren uitleg te geven over de vertraging.
De jubileumcommissie wil graag weten hoe het financieel is afgelopen met het
jubileumfeest van 24 augustus jl. De penningmeester gaat dit op ’n rijtje zetten. Hij
melde al wel dat alle sponsoren inmiddels netjes betaald hebben.

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
Sylvia Hof, secretaris
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