Notulen algemene ledenvergadering sportclub Groessen van 27 september 2021

1. Opening
Voorzitter Marnix Arentsen opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Er zijn 20
leden aanwezig. Fijn dat we weer een niet-digitale algemene ledenvergadering kunnen
houden.
2. Mededelingen en ingebrachte agendapunten





De voorzitter schetst kort de historie van de afgelopen tijd, waarin de handbalafdeling
als HCL verzelfstandigt is en we als sportclub Groessen als voetbalclub doorgaan.
Wel met samenwerking met HCL, door de locatie waar gewenst te delen, en waar
mogelijk gezamenlijk activiteiten te organiseren. Het opstellen en de ondertekening
van de formele samenwerkings-overeenkomst tussen sportclub Groessen en HCL
staat voor eind oktober 2021 op de planning.
We hebben een nieuwe bestuursstructuur, het voetbalbestuur is grotendeels
opgegaan in het algemene bestuur.
In de statuten zoals afgelopen voorjaar aangenomen, is bepaald dat we geen quorum
van een bepaald percentage leden nodig hebben. Een meerderheid van de
aanwezige leden volstaat om een besluit van de ALV rechtsgeldigheid te verlenen.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 29 april 2021



Het verslag van 29 april 2021 worden vastgesteld door de vergadering. Er zijn geen
aanmerkingen.
Er is nog een opmerking naar aanleiding van het verslag van de ALV van 12 april. De
clubvan50 heeft een verzoek bij het bestuur ingediend, voor een eenmalige halvering
van de bijdrage 2021-2022 naar 25 euro. Het bestuur staat op het standpunt, dat
iedere bijdrage welkom is, maar dat de hoogte van de bijdrage wordt beslist door de
leden van de clubvan50 zelf. (Ledenvergadering clubvan50 is voorzien op 18 oktober
2021). De vergadering onderschrijft dat.

4. Jaarverslag seizoen 2020-2021
Het jaarverslag wordt vastgesteld. Alle vrijwilligers worden bedankt voor hun bijdrage in de
afgelopen anderhalf jaar. Het is ons gelukt met de hulp van iedereen om in Corona tijd zo
veel mogelijk door te draaien, binnen de regels van de overheid. Een speciaal bedankje is er
ook voor de vrijwilligers van de maandagochtendploeg, die hebben meegeholpen bij het
realiseren van de aanbouw. Het nieuwe materialenhok en de diverse ruimtes voor de opslag
kantine en de maandagochtendploeg zelf, zijn al volop in gebruik genomen. Om iedereen te
bedanken zullen we zeker een vrijwilligersavond organiseren, zodra dat weer makkelijk te
realiseren is binnen de Corona regels van de overheid.

5. Exploitatieoverzicht/balans seizoen 2020-2021
De exploitatie over het seizoen 2020-2021 sluiten we af met een positief saldo. De
penningmeester licht toe dat de hoogte van veel inkomende en uitgaande posten sterk
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bepaald is door de Corona-tijd. Als tegemoetkoming voor minder sportactiviteiten is de
contributie over de 4e termijn niet geïnd bij onze leden omdat we gebruik konden maken van
een aantal fiscale regelingen en bepaalde kosten ook echt lager uitvielen.
De Corona-kosten staan niet apart vermeld in de exploitatie, maar zijn wel inbegrepen in
andere kostenposten is het antwoord van de penningmeester op ’n vraag uit de vergadering.
Omdat we de laatste jarig zuinig aan gedaan hebben konden we als bestuur de aanbouw uit
eigen liquide middelen betalen. Dit scheelde de club de nodige financieringskosten en
administratieve rompslomp in de toekomst.
6. Verslag van de kascommissie
Niels Uffing heeft de plaats naast Hennie Roelofs in de kascommissie overgenomen van
Toon den Balvert, aangezien Toon tussentijds is toegetreden tot het bestuur
De kascommissie gaat akkoord met de opgestelde financiële stukken zoals verstrekt door
penningmeester Koos Roelofs. De meeste vragen van de kascommissie zijn door de
penningmeester in de dagen voorafgaande aan de ledenvergadering al schriftelijk
beantwoord.
De kascommissie geeft echter aan pas decharge te willen laten verlenen door ALV als de
uiteindelijke eindafrekeningen van enkele Corona-uitkeringen bekend zijn. Die
eindafrekeningen kunnen pas in de periode tussen oktober 2021 en januari 2022 worden
ingediend. De beslissingen hierop volgen dan pas later in 2022.
De kascommissie stelt dan ook voor in de volgende ALV (september 2022) pas formeel
decharge te laten verlenen over het boekjaar seizoen 2021-2022.
De penningmeester geeft aan dat hij veel posten pas boekt op de datum dat het bedrag
daadwerkelijk wordt betaald of binnenkomt hetgeen kascommissielid Niels Uffing ook al had
geconstateerd in zijn bevindingen. De penningmeester licht toe dat de nog te verwachten
ontvangsten geringe bedragen zijn in verhouding tot het totaal van de exploitatie. In andere
seizoenen werden posten ook op bovenstaande wijze geboekt. De kascommissie kan bij de
volgende kascontrole inzicht krijgen op de nagekomen posten licht de penningmeester toe.
De voorzitter brengt het voorstel tot decharge toch in stemming. In afwijking van het oordeel
van kascommissie keurt de ledenvergadering de opgestelde exploitatie met bijbehorende
balans over het seizoen 2020-2021 goed. De ledenvergadering verleent dan ook decharge
aan de penningmeester alsmede de overige bestuursleden voor het gevoerde financiële
beleid. Dit wordt met algemene stemmen aanvaard door de leden.

7. Benoeming nieuwe kascommissie
Niels Uffing heeft aangegeven graag nogmaals in de kascommissie plaats te nemen. In
verband met de continuïteit vraagt de ALV Hennie Roelofs nogmaals een jaar onderdeel uit
te maken van de kascommissie, ondanks dat zijn maximale termijn er al op zit. Er waren
geen andere kandidaten. De vergadering gaat hiermee akkoord.
8. Begroting seizoen 2021-2022
De begroting seizoen 2021-2022 wordt toegelicht door de penningmeester. Het voorstel om
de contributie te verhogen met de reguliere consumentenprijsindex van 1,4% wordt
opgeheven door een dezelfde korting op de contributie. Anders gezegd de contributie over
het seizoen 2021-2022 blijft ongewijzigd t.o.v. het afgelopen seizoen. Ook ongewijzigd blijft
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de bijdrage aan het kledingplan. Onder dankzegging aan penningmeester Koos Roelofs gaat
de ledenvergadering unaniem akkoord met de begroting 2021-2022.

9. Bestuursverkiezing



Zittende leden: Sylvia Hof (secretaris) en Koos Roelofs (penningmeester).
Volgens het mandaat hebben wij tussentijds twee bestuursfuncties ingevuld:
o Toon den Balvert (algemeen bestuurslid)
o Erika Robbe (algemeen bestuurslid en contactpersoon HCL)
 Aftredend en herkiesbaar:
o Marnix Arentsen (voorzitter)
o Frans Goris (algemeen bestuurslid)
o Jos Lukkezen (bestuurslid accommodatie)
o Luc van der Laan (algemeen bestuurslid)
Deze laatste vier leden worden met algemene stemmen herkozen.

10. Fair Play reglement




Het voorgestelde gewijzigde Fair Play reglement is met de uitnodiging voor de ALV,
naar ieder lid verzonden. Het bestuur stelt nog een paar kleine wijzigingen voor: de
tijden van het schenken van alcohol moet nog aangepast worden aan de tijden in de
gebruiksvergunning (zaterdag 13.00 uur, zondag 11.00 uur en ‘s avonds door de
week 20.00 uur). Ook wordt de zin toegevoegd dat het bestuur de openingstijden van
de kantine bepaalt binnen de afspraken die vastliggen in de verleende vergunning.
Het Fair Play reglement wordt daarna vastgesteld door de algemene
ledenvergadering en wordt gepubliceerd op de website.
Naar aanleiding van het Fair Play reglement wordt gesproken over de overlast die de
buurt ervaart doordat op donderdag en zaterdag het geluidsvolume van de door
spelers meegebrachte boxen te hoog staat. Afgesproken wordt dat er geen
muziekboxen buiten meer gebruikt mogen worden door de leden. Het bestuur zal de
kapotte muziekinstallatie van de kantine vervangen, zodat de kantinemedewerkers
zelf de controle hebben over het volume.

11. Mandaat voor het onderzoeken en realiseren van een permanente overkapping
van het terras.
Het bestuur vraagt mandaat om deze mogelijkheid te onderzoeken en te realiseren. Het
terras wordt bijvoorbeeld nu extra gebruikt door de Corona maatregelen. Omdat
voorgeschreven door de overheid bij gebruik kantine als zitgelegenheid, gecontroleerd moet
worden op het Corona ToegangsBewijs (QR code), hebben wij de kantine als “alleen
afhalen” gemaakt. Consumpties kunnen op het terras genuttigd worden.
Ook wordt het terras extra gebruikt omdat het aantal (jeugd)leden toeneemt. Het bestuur is
daar blij mee, maar geeft ook aan dat we tegen de maximale gebruiksmogelijkheden van het
huidige sportpark aanlopen, qua aantal velden, verlichting velden en kleedkamers.
De ALV geeft goedkeuring aan het verlenen van het mandaat, maar geeft nadrukkelijk aan
dat de geluidsbeleving/reducering erbij betrokken wordt. We moeten niet alleen de prijs laten
meewegen. Martien Boss en Koos Keurentjes willen Jos Lukkezen graag bij het onderzoek
helpen. Koos Roelofs zal aansluiten i.v.m. de kosten, financiering, vergunning, e.d.
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Bob Lemaire geeft naar aanleiding hiervan aan, graag met Marnix Arentsen in gesprek te
willen gaan om te bespreken welke mogelijkheden er zijn om zijn commerciële kennis ten
dienste te stellen aan het bestuur. De functie van bestuurslid commerciële zaken is nog
steeds vacant.
12. Verslag van het in gang gezette proces om de betrokkenheid van leden te
vergroten
In het afgelopen seizoen zijn we onder leiding van een door de Rabobank bekostigde
verenigingsondersteuner begonnen met het herformuleren van de kernwaarden van
sportclub Groessen.
SAMEN We doen het met elkaar en voor elkaar. De club wordt door iedereen gedragen,
gesteund en ondersteund.
DORPS/VERTROUWD In een vertrouwde, sociaal veilige omgeving. Iedereen is
gelijkwaardig, Je voelt je thuis en hebt plezier.
ONTWIKKELEN Iedereen wordt de kans geboden om zich te ontwikkelen. Als speler en
kader en vrijwilliger, zowel op voetbalgebied als sociaal.
Er is tweemaal met een afspiegeling van onze leden een bijeenkomst gehouden
(spiegelbijeenkomst) om dit te omschrijven en belangrijker nog, dit om te zetten in ideeën en
acties. De derde spiegelbijeenkomst zal begin november plaatsvinden. Een van de ideeën
heeft inmiddels al geleid tot een groep ervaren Groessen jeugdtrainers die als technisch
overlegteam een plan maken en uitvoeren, om de kwaliteit van de jeugdtrainingen te
verhogen. Voor alle teams, ook de recreatieteams. Zowel voor bijvoorbeeld de 14-1 als de
14-3.
13. Rondvraag








Kunnen de kantine vrijwilligers nieuwe kleding krijgen? Er wordt gevraagd of de
kantine vrijwilligers hier een plan voor willen indien bij het bestuur, zodat deze kan
kijken hoe dit te realiseren.
Waarom zijn er donkere plekken en is er veel slagschaduw op veld 3 als de
verlichting aan staat? Er blijkt in het verleden een afspraak met de buurt gemaakt te
zijn, dat de verlichting niet op volle kracht en gedeeltelijk afgeschermd zal branden.
Het bestuur zal de trainingsschema’s zodanig aanpassen dat er zo min mogelijk op
veld 3 getraind wordt. Maar door de groei van het aantal leden zal dit niet altijd
kunnen. Door de groei van het aantal seniorenteams is op donderdagavond het
gebruik van veld 3 noodzakelijk. Vanaf eind oktober is ook verlichting nodig bij de
jongste jeugd van JO6 tot en met JO12. Ook daar is door de groei het gebruik van
veld 3 noodzakelijk. Het bestuur zal zich beraden over een oplossing.
Het zou prettig zijn als er meer ruimte is om pionnen en petjes in eigen beheer op te
slaan in het materialenhok. We zullen bij de inrichting van het materialenhok daar
rekening mee proberen te houden.
Er worden te vaak goals en andere materialen na de trainingen op de velden
achtergelaten. Net als lampen die niet uitgezet worden. De gemeente heeft door het
niet weghalen van de doelen een probleem met maaien en de maandagochtendploeg
met onderhoud. De coördinatoren zullen nogmaals de kaderleden hierop wijzen.
Er wordt nog gekeken naar het sleutelplan. Zijn er nu sleutels genoeg? En weet
iedereen de regels? (Niet het alarm erop als er nog een vergadering is).
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Er is geen mogelijkheid tot jaarbetaling meer bij de betaling van de contributie, maar
iedereen betaalt vier keer per jaar door middel van een incasso. Deze jaarbetalers
zijn op de hoogte gebracht.
De Rabo clubkasactie die binnenkort start, wordt nog onder de aandacht van leden
gebracht.

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
24 oktober 2021
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