SVHA - verslag van de Algemene Ledenvergadering

Datum
Tijd

: maandag 27 september 2021
: 20:00u - 21:45u

Aanwezig

: 43 leden, 4 bestuursleden

1.

Opening en mededelingen
De secretaris opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom namens het
bestuur van SVHA.
a. Bert van der Linden is afwezig
b. heren SVHA 1 voetbalt vanaf seizoen 2021-2022 op de zaterdag
c. gewijzigde openingstijden kantine
d. geldigheid VOG beperkt tot 5 jaar
e. Corona: gebruik je gezond verstand en neem je verantwoordelijkheid

2.

Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 28 september 2020
De notulen worden zonder verdere wijzigingen vastgesteld.

3.

Jaarverslag
Penningmeester Wilco van Vlaanderen leest het jaarverslag voor. Zie bijlage.

4.

Financiële zaken
a. Verslag van de Kascontrolecommissie
Het verslag van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen door Gilles de Jager.
De kascontrolecommissie is akkoord met het financieel jaarverslag en de kas.
b. Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie
Gilles de Jager wordt bedankt voor zijn taken in de commissie. Benoemd worden Wesley
Ebbeng als 2e jaars en Manon van Niersen als 1e jaars. Pim van Schaik stelt zich beschikbaar
als reserve.
c. Financieel verslag
De penningmeester doet verslag over het gevoerde financieel beleid van seizoen 20202021. Het afgelopen seizoen is afgesloten met een positief resultaat, groot € 42.051,-.
d. Begroting
De penningmeester presenteert de begroting voor het seizoen 2021-2022.
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e. Projecten
- vervangen CV / warmwatervoorziening
- vervangen dakbedekking
- verduurzaming elektriciteit
5.

Bestuursverkiezingen
a. Afgetreden bestuursleden: geen
b. Aftredende bestuursleden herkozen:
o Michael van de Ven, secretaris
c. Nieuwe bestuursleden gekozen:
o Bert van der Linden, bestuurslid algemeen
o Ralph Tillmann, voorzitter

6.

Bestuursvoorstellen
a. Contributie seizoen 2021-2022
Geen wijzigingen.
Contributiebedragen per half jaar:
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
Є 61,00
Є 72,00
Є 85,00
Є 105,00
Є 42,50

De vergadering gaat akkoord en de huidige bedragen blijven conform voorstel vastgesteld.
b. Kantineprijzen per 01-10-2021
Verhoging wegens stijging inkoop/btw:
o bier + € 0,10
o frisdranken + € 0,10
o frisdranken PET + € 0,10 - € 0,15 (statiegeld waarde)
o verhoging snoep en enkele snacks
De vergadering gaat akkoord en de prijzen worden conform voorstel vastgesteld.
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7.

Peiling cashless betalen
Leden: streven naar cashless betalen, 100% niet wenselijk / haalbaar.

met de d mee
eilig eid ri willigers
be eerkosten
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8.

Vrijwilligerswerk

te nis e ommissie aarten an ui en, rik
lierendregt, ari ke ulder, tefan an lk

s eidsre ter oordinator ep o endriks
kan ne een aantal nieuwe aste ri willigers, deel erloop
kan ne essi a illmann stopt als be eerder

gast eer

rouw

trainers
o rdinatoren organisa es oor a

iteiten en luba es

bestuurder(s)

4

SVHA - verslag van de Algemene Ledenvergadering

9.

Seizoen 2020-2021
o hoop op volledig en Coronavirus-vrij seizoen
o voorbereiden aanpassing statuten t.b.v. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR):
de bestuurlijke structuur, besluitvorming en het toezicht moeten op orde zijn
o vervangen CV / warmwatervoorziening
o vervangen dakbedekking
o verduurzaming elektriciteit

e

et estuur en oe i t e tspersonen (

posi e en pli

ten bestuursleden en toe i

) gaat o er

t ouders

de aansprakeli k eid an bestuursleden en toe i

t ouders

nan ieel beleid en goedkeuring an uitga en
regels omtrent belangen erstrengeling
pro edures bi grote uitga en of in esteringen

aarom wil e dit
geen gedoe in e ereniging
bestuursleden be oeden oor persoonli ke aansprakeli k eid
nieuwe bestuursleden laten ien dat aken goed op orde i n

10. Rondvraag:
Mark Kreijne: hoe zit het met de verlichting op veld 3?
De verlichting op veld 3 wordt vervangen door nieuwe LED verlichting. Indien de verlichting op
veld 3 het laat afweten en het weer het toelaat, mag er op veld 2 worden getraind.
Manon van Niersen: er zitten regelmatig kinderen “opgesloten” op het toilet.
Naar klusclub ter beoordeling.
Manon van Niersen: EHB(S)O?
Info in handboek trainers/leiders en op de website. Bij voldoende animo kan de vereniging een
cursus faciliteren.
Cor van Vlaanderen: oproep aan alle teamstaf om na de training de doelen op te ruimen, 80%
gaat goed, 20% samen oplossen.
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Martin Vink: kunnen we samen met de gemeente investeren?
Dit is onder de aandacht in de gesprekken met de gemeente.
Jan van Baal: Herman van Vlaanderen is 25 jaar verzorger bij SVHA.
Jan van Baal: applaus voor alle vrijwilligers.
Yosry Hassan: kan Zondag 2 ook op dinsdag trainen?
Naar technische commissie ter beoordeling.
11. Sluiting vergadering
De penningmeester dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21:45
uur. Alle aanwezigen wordt een afsluitend drankje aangeboden namens de vereniging.
De ALV voor volgend jaar wordt vastgesteld voor maandag 26 september 2022.
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Bijlage: jaarverslag
Algemeen
Een feestelijke start van het seizoen 2020-2021 met een spetterend SVHA Kick-off Weekend ter ere
van ons 75-jarig jubileum zat er helaas niet in. Na slechts enkele trainingen en wedstrijden werd de
gehele maatschappij wederom beperkingen opgelegd om de verspreiding van het Coronavirus tegen
te gaan. Sportief gezien een seizoen om snel te vergeten, maar gezondheid gaat voor alles.
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.
Deels dankzij overheidssteun is het op financieel gebied toch een goed jaar geweest. Dit heeft ons
onder andere de ruimte gegeven om een korting van 25% op de contributie te verlenen aan de
senioren, zij hebben vrijwel helemaal niet kunnen voetballen, niet trainen, en daarbij was de kantine
ook nog eens gesloten. Per saldo hebben zij contributie betaald gelijk aan die van de junioren.
Sponsoring & PR
In seizoen 2020-2021 zijn wij gesteund door 68 sponsors en de deelnemers aan de Vriendenloterij
die spelen voor SVHA. Het kledingcontract met Deventrade (leverancier Hummel) is met verbeterde
afspraken voor 6 jaar verlengd. Via de ledenshop kan sportkleding in onze clubkleuren worden
aangeschaft, waarmee tevens een 10% bijdrage vanuit Hummel naar onze club gaat.
Dankwoord
Namens het bestuur en onze club SVHA bedanken wij alle vrijwilligers die in het afgelopen jaar hun
bijdrage hebben geleverd. Jullie hebben het afgelopen seizoen mede mogelijk gemaakt.
Graag nog even een moment van stilte voor de mensen die ons afgelopen seizoen en eerder
ontvallen zijn.
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