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Notulen algemene ledenvergadering sportclub Groessen van 3 oktober 2022 
 
 
1. Opening  
 
Voorzitter Marnix Arentsen opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Er zijn 17 
leden aanwezig en 6 bestuursleden.  
 
 
2. Mededelingen en ingebrachte agendapunten en vaststelling verslag 
ledenvergadering 27 september 2022 
 

 Het verslag van 27 september 2021 worden vastgesteld door de vergadering. Er zijn 
geen aanmerkingen.  

 
 
3. Verkort mondeling jaarverslag seizoen 2021-2022 
 
De voorzitter komt kort terug op het afgelopen seizoen. De eerste helft van het seizoen 
waren er nog Coronamaatregelen van kracht, zoals bijvoorbeeld het alleen toegang tot het 
clubgebouw mogen verlenen aan bezoekers/leden met een Coronapas. Met hulp van 
iedereen zijn we deze periode goed doorgekomen.  
De tweede helft van het seizoen stonden in het teken van voetbal. De voorzitter memoreert 
verscheidene kampioenschappen, de grote inzet van jeugdscheidsrechters, maar ook 
diverse ontwikkelingen die we gestart zijn (waaronder het meerjarenplan) en de plannen voor 
de bouw van de terrasoverkapping. De vergunning hiervoor is verleend en begin november 
start de firma Vermeulen met de bouw. De firma Vermeulen is ook de nieuwe hoofdsponsor 
voor het eerste elftal.  
Als proef zijn we gestart met het verstrekken van 1 gratis consumptiebon per bezoeker bij de 
wedstrijden van het eerste op zondag, om de levendigheid in de kantine te vergroten. Bij de 
eerste wedstrijd, tegen Loo, zijn 75 bonnen ingeleverd. 
 
 
4. Exploitatieoverzicht/balans seizoen 2021-2022 
 
De exploitatie over het seizoen 2021-2022 sluiten we af met een positief saldo.  

 De terrasoverkapping wordt volledig uit eigen middelen betaald 
 Het bestuur vraagt instemming met een kleine verhoging van de contributie met 2 

procent. De vergadering gaat akkoord. 
 Het bestuur vraagt instemming voor de mogelijkheid om naast de contributie een 

tijdelijke energie toeslag te heffen van 10 euro. We willen deze mogelijkheid alleen 
gebruiken als de energieprijzen voor ons hoog zijn. Deze eerste contributie periode 
vinden we dit niet noodzakelijk, dus de toeslag zal dan dit seizoen maximaal 7,50 
euro bedragen. De vergadering stemt toe, maar geeft wel aan dat er gekeken moet 
worden naar een maximum per huishouden, gezien er soms meerdere gezinsleden 
lid zijn van sportclub Groessen. Ook wordt besproken of zonnepanelen een optie 
zouden zijn voor ons. Voorlopig is dit nog niet het geval, gezien de lastige plaatsing 
op het dak en de saldering die gaat verdwijnen. Op tijden dat de zon schijnt, hebben 
wij de minste stroom nodig en opslag is momenteel nog te ingewikkeld en duur. Wel 
zullen we met behulp van gemeente en KNVB de ontwikkelingen hierin nauwlettend 
volgen. 
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5. Verslag van de kascommissie 
 
 
De kascommissie, die bestaat uit Niels Uffing en Hennie Roelofs, gaat akkoord met de 
opgestelde financiële stukken zoals verstrekt door penningmeester Koos Roelofs. Zij geven 
de penningmeester een groot compliment voor hoe de financiële administratie gevoerd is. 
De kascommissie stelt de ALV voor om de penningmeester, alsmede het bestuur, decharge 
te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. 
Dit wordt met algemene stemmen aanvaard door de leden. 
 
 
6. Benoeming nieuwe kascommissie 
 
Niels Uffing heeft aangegeven graag nogmaals in de kascommissie plaats te nemen. 
Ondanks herhaald verzoek zijn er geen verdere kandidaten voor de kascommissie. De 
maximale termijn van Hennie Roelofs is verstreken. Desondanks verzoekt de ALV Hennie 
Roelofs nogmaals plaats te nemen in de kascommissie. Hennie gaat akkoord. 
 
 
7. Begroting seizoen 2022-2023 
 
De ledenvergadering gaat unaniem akkoord met de begroting. Ook gaat zij akkoord met de 
verhoging van de kledingplanbijdrage met 2 euro. 

Er worden het bestuur de volgende aandachtspunten meegegeven: 

 Stimuleer het korter douchen van teams. En communiceer duidelijk naar leden 
waarom de watertemperatuur verlaagd is en of dit consequenties heeft voor het 
“verplicht” douchen. 

 Graag aandacht of er meer rendement uit sponsoring gehaald kan worden in plaats 
van de 10 procent die het nu inneemt op de begroting. Natuurlijk vraagt sponsoring 
(acquisitie) veel werk van mensen, die moeilijk te vinden zijn. Maar wellicht kunnen 
we slagkrachtiger worden op sponsor gebied. Meer inkomsten is meer activiteiten en 
is weer meer inkomsten.  

 De verwachting voor de kantine inkomsten zijn bewust voorzichtig gehouden. 
Aangegeven wordt door leden dat de prijs van koffie/thee al jaren niet verhoogd is. 

 
 
8. Stand van zaken terrasoverkapping 
 
De vergunning is rond. Begin november wordt met de bouw begonnen door de firma 
Vermeulen. De verwachting is dat het voor de jaarwisseling klaar is.  
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9. Bestuursverkiezing  
 
Toon den Balvert treedt af en is om gezondheidsredenen niet herkiesbaar. We bedanken 
Toon voor alle inzet. 
 

 Zittende leden: Marnix Arentsen (voorzitter), Jos Lukkezen (bestuurslid 
accommodatie) Frans Goris (algemeen bestuurslid) en Luc van der Laan (algemeen 
bestuurslid) 

 Aftredend en herkiesbaar: 
o Koos Roelofs (penningmeester) voorlopig voor 1 jaar  
o Erika Robbe (algemeen bestuurslid en contactpersoon HCL) 
o Sylvia Hof (secretaris) 

Deze laatste drie leden worden met algemene stemmen herkozen. 
 
Het bestuur vraagt mandaat aan de ALV om in tussentijds nieuwe bestuursleden aan te 
stellen indien dat nodig is. Met behulp van een procesbegeleider, werkzaam bij de KNVB en 
betaald uit het Boss akkoord, bekijken we de mogelijkheden om de bestuursorganisatie op 
termijn aan te passen. Dit mandaat wordt verleend door de leden. 
 
 
10. Meerjarenplan sportclub Groessen 2023 – 2027 
 
We hebben met hulp van enkele betrokken leden en onder begeleiding van de 
procesbegeleider een nieuw meerjarenplan voor de jaren 2023 – 2027 opgezet. Dit 
meerjarenplan wordt gepresenteerd aan de aanwezige leden en met enthousiasme 
ontvangen. Het meerjarenplan is vanaf eind oktober ook integraal op de site te lezen. Ook 
kijkt het bestuur hoe we hier handen en voeten aan kunnen geven, zowel intern als 
bijvoorbeeld extern naar de gemeente. 
 
 
11. Rondvraag 
 

 Er is vanuit de leden/kader behoefte aan een update van de kaderhandleiding. Het 
bestuur geeft aan dat op dit moment de kaderhandleiding wordt herschreven en 
omgebouwd tot een ledenhandleiding. Dit is een grote klus en zal enige tijd in beslag 
nemen. 

 Hoe denkt het bestuur over het “verplicht” stellen van vrijwilligerswerk als je lid wordt 
van onze sportclub? Het bestuur antwoordt dat, conform het meerjarenplan, de 
komende tijd een vrijwilligersplan wordt opgesteld. Ook een functie overzicht is daar 
mogelijk een onderdeel van. 

 Kan de webshop prominenter op de site als je deze per telefoon bezoekt? Dit wordt 
opgenomen met de webredactie. 

 Er is vanuit de leden behoefte aan betere communicatie wie/ of welk bestuurslid je 
waarvoor nodig hebt. We zullen hier in de ledenhandleiding aandacht aan besteden. 

 Er gaat geregeld iets fout met het alarm. Hier zal naar gekeken worden. 
 Er wordt gevraagd naar de rol van bestuursleden bij de wedstrijden van het eerste 

team. Het bestuur geeft aan dat die rol veranderd is, en dat er niet standaard 
bestuursleden aanwezig (kunnen) zijn bij de wedstrijden op zondag. Wel zorgen we 
samen voor een adequate begeleiding van bezoekers/bestuursleden van buiten en 
de scheidsrechter.  

 Kan de tekening van de beoogde terrasoverkapping op de website geplaatst worden? 
We zullen contact opnemen met de webredactie. 
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 Aangegeven wordt dat er geen gas binnen in de berging mag blijven staan. Dit zal 
opgelost worden door de maandagochtendploeg. 

 Opgemerkt wordt dat het op de been brengen van teams op zaterdag en zondag 
steeds lastiger wordt, als spelers niet bereid zijn om ook in andere teams in te vallen. 
Dit wordt onderkend door iedereen; het speelt ook bij de jeugd. Ook daar zullen we 
ons als club mee bezig gaan houden komend seizoen. 

 
 
14. Sluiting 
 
Marnix Arentsen 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 
 
16 oktober 2022 
 
 


