SVHA - verslag van de Algemene Ledenvergadering

Datum
Tijd
Aanwezig

1.

: maandag 28 september 2020
: 20:00u - 21:30u
: 33 leden, 5 bestuursleden

Opening en mededelingen
De secretaris opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom namens het
bestuur van SVHA.
a. voorzitter Jan Vos niet aanwezig
b. Wilco van Vlaanderen heeft als bestuurslid de rol van penningmeester op zich genomen
c. ons sportpark is enkel nog toegankelijk tijdens trainingen en wedstrijden i.v.m. een
handhavingsverzoek op het bestemmingsplan
d. https://www.svha.nl/coronaprotocol/ de maat is vol, houd je aan de regels
e. de komende drie weken is de kantine gesloten door de landelijke corona maatregelen

2.

Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 30 september 2019
De notulen worden zonder verdere wijzigingen vastgesteld.

3.

Jaarverslag
Secretaris Michael van de Ven leest het jaarverslag voor. Zie bijlage.

4.

Financiële zaken
a. Verslag van de Kascontrolecommissie
Het verslag van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen door Jules Merkus.
De kascontrolecommissie is akkoord met het financieel jaarverslag en de kas.
b. Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie
Jules Merkus wordt bedankt voor zijn taken in de commissie. Benoemd worden Gilles de
Jager als 2e jaars en Wesley Ebbeng als 1e jaars. Manon van Niersen stelt zich beschikbaar
als reserve.
c. Financieel verslag
De penningmeester doet verslag over het gevoerde financieel beleid van seizoen 20192020. Het afgelopen seizoen is afgesloten met een positief resultaat, groot € 18.518,-.
d. Begroting
De penningmeester presenteert de begroting voor het seizoen 2020-2021.
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5.

Bestuursverkiezingen
a. Afgetreden bestuursleden:
o Jan Vos, voorzitter
o Erwin Hartman, bestuurslid voetbalzaken
b. Aftredende bestuursleden herkozen: c. Nieuwe bestuursleden gekozen:
o Michel van Leijen, bestuurslid voetbalzaken
o Michiel Latta, bestuurslid algemeen
Het ontbreken van een voorzitter verandert niets aan de taken en verantwoordelijkheden van
zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur. De specifieke taken van de rol van
voorzitter worden opgevangen door het algemeen bestuur.

6.

Bestuursvoorstellen
a. Contributie
Geen wijzigingen.
Contributiebedragen per half jaar voor het seizoen 2020-2021:
Categorie
mini’s
O9-O11
O13-O19
senioren
steunende leden

bedrag
Є 50,00
Є 65,00
Є 75,00
Є 95,00
Є 42,50

Benchmark 18/19
Є 53,00
Є 68,00
Є 82,00
Є 105,00
Є 42,50

De vergadering gaat akkoord en de huidige bedragen blijven conform voorstel vastgesteld.
b. Kantineprijzen
Geen wijzigingen.
De vergadering gaat akkoord en de huidige prijzen blijven conform voorstel vastgesteld.
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7.

Zaterdagvoetbal herenselectie
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8.

Vrijwilligerswerk
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9.

Seizoen 2020-2021
o onvoorspelbaar door Coronavirus, consequenties voor kantine en activiteiten
o festiviteiten 75 jarig bestaan vooralsnog opgeschort tot Kick-off Weekend 2021 (ideeën en
hulp zijn welkom)
o trainer ZO1: William Gorissen
o trainer VR1: Mark Willemsen
o nieuwe competitieopzet voor pupillen 4x 6wk
o afronden en uitdragen technisch beleid
o opleidingsplan jeugdtrainers
o onderzoek/voorstel zaterdagvoetbal herenselectie
o verduurzamen club

10. Rondvraag:
Wim Terwoert: kunnen we aandacht geven aan jubilarissen?
Dit wordt opgepakt met de festiviteiten rondom het jubileum.
Wim Terwoert: mogen scheidsrechters een cursus volgen?
Indien relevant voor de vereniging dan is dit mogelijk. Dit geldt ook voor potentiële
scheidsrechters.
Cor van Vlaanderen: bedankt vrijwilligers voor het bouwen van de overkapping achter de kantine
Cor van Vlaanderen: mogen toeschouwers mee met de bus bij uitwedstrijden van het 1e elftal?
Toeschouwers mogen à € 1,50 p.p. mee binnen de richtlijnen en regelgeving van het busvervoer,
zich gedragen zoals het hoort en niet tot last zijn van de spelers en teamstaf.
Leon Latta: kan de waterdruk van de douches worden verbeterd?
De waterdruk is al iets verbeterd. Wordt verder meegenomen met de verduurzaming.
11. Sluiting vergadering
De penningmeester dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21:30
uur. Alle aanwezigen wordt een afsluitend drankje aangeboden namens de vereniging.
De ALV voor volgend jaar wordt vastgesteld voor maandag 27 september 2021.

Zondag 11 oktober speelt SVHA thuis de derby tegen SVO ‘68
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Bijlage: jaarverslag
Algemeen
Eind augustus is traditioneel SVHA het seizoen gestart met het SVHA Kick-off Weekend. Een
feestelijke start van het seizoen 2019-2020 dat zo mooi had moet worden. De jaarlijkse
Houthakkersdag en enkele competitiewedstrijden waren echter het laatste wapenfeit.
In maart, naar aanleiding van de verlenging van de maatregelen door het kabinet om verspreiding
van het Coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB besloten om de competities in het amateurvoetbal
niet meer te hervatten. Er zijn geen eindstanden en dus ook geen kampioenen, promovendi en
degradanten. Ook de bekercompetities worden niet uitgespeeld. Helaas is daarmee het
voetbalseizoen tot een abrupt einde gekomen, maar gezondheid gaat voor alles.
Activiteiten en (school)toernooien werden voor de rest van het seizoen geannuleerd, net als de
kaartavonden, en de wandelgroep mocht niet meer verzamelen in onze kantine.
In mei en juni mochten de teams weer het veld op om te trainen, hetzij met beperkingen.
Op 2 juni 2020 bestond SVHA 75 jaar. We hebben dit nog niet mogen vieren, maar dat gaan we wel
doen met z’n allen zodra dit weer kan. Ideeën en hulp zijn van harte welkom.
Financieel
De Corona crisis heeft ook financiële gevolgen voor onze vereniging. De opbrengsten uit kantine,
sponsoring en acties dalen, terwijl de kosten veelal doorlopen. Mede door het gevoerde financieel
beleid is de continuïteit en levensvatbaarheid van de vereniging voldoende.
Restitutie op de contributie is niet verleend, vanuit het standpunt dat we de kosten die we als
vereniging met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen.
Iedere 1e zaterdag van de maand haalt SVHA oud papier op in Herveld-Andelst, voor onze vereniging
een belangrijke bron van inkomsten, maar ook dit hebben we zelfs even niet mogen doen.
Onze O11/O13 pupillen verkochten in december mandarijnen, een geslaagde actie.
Sponsoring & PR
In seizoen 2019-2020 zijn wij gesteund door 72 sponsors en de deelnemers aan de Vriendenloterij
die spelen voor SVHA. Via de ledenshop kan sportkleding in onze clubkleuren worden aangeschaft,
waarmee tevens een bijdrage vanuit Hummel naar onze club gaat.
Onze website, Facebook en Instagram worden ingezet om te informeren en de belevenissen van de
teams binnen onze club te delen. Verslagen en foto’s kunnen naar redactie@svha.nl worden
gestuurd.
Dankwoord
Namens het bestuur en onze club SVHA een dankwoord uit voor alle vrijwilligers die in het afgelopen
jaar hun bijdrage hebben geleverd. Jullie hebben het afgelopen seizoen mede mogelijk gemaakt.
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