SV JULIANA ‘31
Notulen Algemene Ledenvergadering
23 september 2020
Aanwezig
Jules Abbenhuis, Remko Bicentini, Jenny Boonzaayer, Patrick Bronstijn, Gert-Jan de Bruijn, Carla
Goossens, Koos Groenen, Joost Heijnen, Harald van Hoorn, Henry Jansen, Annie Janssen, Frans Janssen,
Piet Janssen, Paul Leverington, Ferry van de Logt, Matthee Moons, Lianne Muller, Jeroen Nillessen, Paul
Reintjes, Ron Remers, Richard Renkens, Martien te Riele, Theo Spanbroek, Koos Ubbink, Hennie
Vissers, Henk Wienen, Peter Wilting,
Online aanwezig: Tanja Zwaag, Joost Heijnen
Agenda:
1. Opening.
1.1. Berichten van verhindering
1.2. Herdenking van overleden leden
2. Vaststelling notulen ALV d.d. 9 oktober 2019
3. Jaarverslag 2019-2020 van de secretaris
4. Jaarverslag 2019-2020 van de penningmeester
5. Verslag van de kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
6. Vaststelling contributie en begroting 2020-2021
7. Benoeming commissies en coördinatoren
8. Bestuursverkiezing
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom en blikt kort terug op het afgelopen
jaar, een vreemd seizoen i.v.m. corona, waardoor in maart de competitie moest worden stilgelegd, alle
activiteiten moesten worden stopgezet en het clubhuis dicht moest met alle gevolgen van dien. Streven
bestuur was en is erop gericht de vereniging gezond en overeind te houden door zoveel mogelijk de
uitgaven te beperken en gebruik te maken van de inkomensondersteunende maatregelen van de overheid.
Vanaf 1 juli mochten bepaalde activiteiten weer onder voorwaarden hervat worden, maar er waren vele
aanpassingen en extra werkzaamheden nodig. Bestuur bedankt alle vrijwilligers en leden die dit mogelijk
gemaakt hebben.
1.1.

1.2.

Er is bericht van verhindering ontvangen van Arjen Zwaag, Remi Seroen, Peter de Bruijn, Fred
Eissing en Maurice de Mandt.
Bestuursleden Tanja Zwaag en Joost Heijnen volgen de vergadering online
Herdenking overleden leden
Er wordt een minuut stilte gehouden ter herdenking van de overleden leden in het afgelopen
jaar: Joost Broekman (23/11/2019) en Jos van Lier (4/8/2020)

2.
Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 9 oktober 2019
De notulen worden goedgekeurd, met dank aan notuliste Jenny Boonzaayer.
N.a.v. de actiepunten meldt Carla Goossens:
- Na de vergadering is een mail gestuurd naar Ferry over zijn vraag over de verkoop van een kratje
bier op dinsdag en donderdagavond aan teams om te voorkomen dat ze zelf kratjes meenemen.
Probleem blijft het handhaven, bestuursleden spreken teams er wel op aan, afspraak is helder.
- Tanja Zwaag heeft bij andere clubs en KNVB navraag gedaan over benchmark maar door de
verschillende boekhoudsystemen is het ondoenlijk om cijfers van verenigingen te vergelijken.
- Consumptiebonnen senioren scheidsrechters zijn afgeschaft.
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-

Joost Heijnen is nog bezig met inzichtelijk maken procedure afgelasting wedstrijden, heeft
aandacht.
Er zijn wat aanpassingen aangebracht in routing fietsenstalling, gaat al beter.

3.
Jaarverslag secretaris 2019-2020
Carla Goossens wijst erop dat het door Lianne Muller gemaakte jaarverslag op de site staat, een mooi zeer
lezenswaardig verslag van alle activiteiten in het afgelopen seizoen met foto’s van Matthee Moons.
Jaarverslag wordt goedgekeurd, er zijn geen opmerkingen.
Met veel complimenten voor secretaris Lianne Muller.
4.
Jaarverslag penningmeester 2019-2020: balans en resultaatrekeningen
Namens Tanja Zwaag leest Carla Goossens een toelichting voor: het is een raar seizoen geweest. In de
beste maanden moesten we dicht: geen voetbal, geen clubhuis, geen toernooien. We hebben acuut
maatregelen genomen om de schade te beperken om de continuïteit van de vereniging te borgen zoals het
stopzetten van de vrijwilligers- en spelers- en trainersvergoedingen. Dat scheelde 23.000 euro. Ook
hebben we alle medewerking gehad van sommige leveranciers, waardoor de schade beperkt bleef zoals
het terugnemen van anderhalve biertank door Jupiler (5.000 euro), en het niet doorberekenen van contract
schoonmaakkosten (hebben we tot eind juni in eigen beheer gedaan), scheelde 4.800 euro.
Rabobank heeft aflossingen van leningen met 6 maanden uitgesteld, waardoor we vaste lasten konden
blijven betalen en we hebben gebruik gemaakt van overheidssubsidies: Covidsubsidie € 4.000 en NOWregeling € 9603. Omdat nog niet duidelijk is of we recht hebben op deze volledige subsidie, worden deze
ontvangsten voorlopig even geparkeerd op een tussenrekening, zodat ze eventueel terugbetaald kunnen
worden zonder dat we in de problemen komen. Wat we overhouden komt in het resultaat van het lopende
seizoen.
Door al deze maatregelen hebben we het jaar positief kunnen afsluiten met een resultaat van 1545 euro en
hebben we een Coronavoorziening van 20.000 kunnen opnemen voor tegenvallers in het lopende
boekjaar 2020/2021.
Positief en een compliment voor de leden dat alle contributies betaald zijn en dat er geen vervelende
reacties kwamen op het stopzetten van de vergoedingen.
Ook is positief dat nagenoeg alle sponsoren de factuur al hebben betaald voor het komende jaar.
Ook is positief dat we geen dubieuze debiteuren meer hebben.
Patrick licht nog desgevraagd toe dat vooral het mislopen van omzet in de maanden april, mei en juni
grote impact heeft op het clubhuis. Opbrengst vierdaagse logies is nog wel meegenomen want het betreft
vierdaagse 2019. Volgend jaar missen we ook die opbrengst. Inkoop clubhuis is lager omdat er ook geen
verkoop is. Ook zijn er lagere kosten energie en schoonmaak.
Ron Remers informeert naar opbrengst zonnepanelen. Lianne Muller gaat dit na, info komt op site.
Jules Abbenhuis vraagt welke problemen we dit jaar verwachten financieel.
Carla Goosens meldt dat dit nog onduidelijk is, het is onduidelijk wat er wel en niet kan, dat blijkt straks
uit de begroting.
Patrick Bronstijn meldt dat opbrengst uit contributies en sponsoren stabiel is en al grotendeels geïnd maar
omzet uit kantine, toernooien etc. is niet gegarandeerd. Wel hebben we afgelopen zomermaanden goede
omzet gehad.
5.
Verslag kascommissie/nieuwe kascommissie
De jaarstukken zijn gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit Paul Sanders en Richard Renkens.
Richard licht toe dat de commissie de boekhouding heeft gecontroleerd en de cijfers heeft bekeken.
De penningmeester Tanja Zwaag kon alle bewijzen laten zien, alle vragen beantwoorden, de boekhouding
is transparant en op orde.
Ook accountant Twan Konings heeft de jaarstukken nog nagekeken.
Het voorstel de penningmeester décharge te verlenen wordt dan ook met applaus aangenomen, onder
dankzegging aan Tanja Zwaag voor de boekhouding en bedrijfsvoering in het afgelopen jaar.
De kascommissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden.
In de kascommissie hadden zitting Paul Sanders en Richard Renkens..
Paul Sanders is aftredend en Richard Renkens blijft lid. Als nieuw lid meldt Martien te Riele zich aan en
hij wordt door de vergadering benoemd.
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6.
Contributie + Begroting 2020-2021
Contributie wordt jaarlijks alleen verhoogd met indexeringspercentage consumentenindex, deze is dit jaar
2.6% Hiermee wordt ingestemd. Omdat de contributie al aan het begin van het seizoen wordt geïnd, is
hierover al eerder gecommuniceerd naar de leden.
Desgevraagd licht Carla Goossens toe dat de contributie van niet-spelende leden en leden met functie niet
jaarlijks wordt verhoogd omdat het niet passend is vrijwilligers en niet spelende leden meer te laten
betalen voor het lidmaatschap omdat ze geen gebruik maken van de faciliteiten.
Vanwege alle onzekerheden is het lastig begroten.
In de begroting is de opbrengst uit alle activiteiten op 0 gezet, alle opbrengst uit wat alsnog wel of
aangepast kan, valt dan mee zoals bijv. carnaval, rommelmarkt of kleinschalige activiteiten van
supporterscommissie.
De voorliggende begroting gaat dus uit van het meest negatieve scenario.
Dat geeft een negatief resultaat van 62.000 euro, maar door de voorziening corona van 20.000 euro en
overheidssubsidie van € 4.000 komen we op een negatief resultaat van 38.000 euro. Dit kunnen we dragen
mits er niets tegen zit. Afschrijvingen zijn 83000 minus aflossingen 33000 minus begrotingstekort 38.000
euro = 12.000 euro: dat is dus over voor evt. investeringen.
Voorlopig zijn alle investeringen on hold gezet, eventueel alleen vervanging veld verlichting door
Ledlampen, daarvoor hebben we al subsidie ontvangen, eigen bijdrage is 13.000 euro dus als er toch meer
ontvangsten zijn, dan zou dat kunnen. Als we deze investering niet doen, moet ontvangen subsidie van
22.000 euro terugbetaald worden. Vanwege bezuinigingen gemeente worden waarschijnlijk subsidies
stopgezet of verminderd, dus dan is de kans groot dat we niet opnieuw subsidie hiervoor ontvangen.
Op de verstuurde sponsorfacturen ad 95.000 euro is al 77.500 betaald.
Frans Janssen vraagt of de aankoop van een stretchtent in de begroting is meegenomen.
Patrick Bronstijn antwoordt dat dat niet het geval is. Er zijn 3 offertes opgevraagd.
Er is niet of nauwelijks ruimte voor investeringen: er is wel lijstje met noodzakelijke en/of wenselijke
investeringen. Er zijn wel extra barkrukken aangeschaft omdat alle bezoekers moeten zitten. Dat is
noodzakelijk. Evt. stretchtent zorgt voor meer terrasruimte en dus meer omzet.
Bestuur gaat offertes nog bespreken.
Jeroen Nillissen vraagt wat bestuur gaat doen als er weer een lock down komt.
Carla antwoordt dat bestuur dan hetzelfde gaat doen als in afgelopen jaar: stopzetting vergoedingen,
bezuinigen op uitgaven. Er zijn niet veel meer mogelijkheden.
Jules Abbenhuis vraagt of toernooien ook evt. later ingepland worden als dat wel kan.
Carla Goosens zegt dat dat inderdaad de bedoeling, is ook evt. kleinschalige activiteiten.
Leden gaan akkoord met de voorgestelde begroting.
7.
Benoeming commissies en coördinatoren
De navolgende samenstelling wordt door de vergadering vastgesteld.
a. commissies onder voorzitter
- Arbo & Veiligheid: Joost Kersten (voorzitter), Koos Ubbink, Marchel van Loveren, Edwin
Willemsen
- Communicatie, Marketing & Voorlichting: Patrick Bouman (voorzitter), Luc te Riele (social
media), Loet Eissing, Ferrie van de Logt, Matthee Moons (Schietschijf), Henry Jansen (site)
- Supporters-en Activiteiten: Elske de Wildt (voorzitter), Eugene Vissers, Hedwig van het
Klooster, Milou Duighuisen, Manon Bouman, Amber Muis, Astrid van Haaren
- Sponsorcommissie: Twan Konings (voorzitter), Sven Zegers, Peter Wilting, Henry Jansen
(a.i.). uitbreiding in januari
b. commissies onder secretaris en penningmeester:
- Verenigingscommissie: Johan Kerkhof (voorzitter), Tjipke Lemain, Marije de Witte, Edwin
Willemsen
- Welkomscommissie: Harald van Hoorn (voorzitter), Veronique Slenders, Maurice de Mandt,
Herco Anema
- Ledenadministratie: Matthee Moons
- Contributie-inning: Ron Remers
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c. commissies onder bestuurslid Voetbalzaken
- Commissie Voetbal zaken: Harald van Hoorn (voorzitter), Patrick Bronstijn (coördinator
senioren + JO19, vacature coordinator JO17, Roy Eggenhuizen (JO15 + JO13 coördinator),
Roy Vissers (JO12,11-coördinator), Maurice de Mandt (JO10,9,8 +7,6 coordinator), Tosca
Stevens (vrouwen/meisjes-coördinator), Janneke Eversen (ondersteunend vr/m coörd),
vacature techn. jeugdcoördinator jun., Henry Jansen (techn. jeugdcoördinator pup.),
Frank Duijghuisen (scout selectie Zo-1), vacature scout selectie Za-1, Loek Heijnen
(coördinator Zo-1, Za-1), Sonja Kat (Voetbal Plus), Jules Abbenhuis + Piet Wijnakker
(Oldstars)
- Wedstrijdsecretariaat: Joost Heijnen, Henk van den Broek (consul)
- Scheidsrechterscoördinator: Marty Suijkerbuijk en Arjan Winters+ vacatures
- Fair Play Commissie: Mariel Verhees (voorzitter) + vacature
- Toernooiencommissie: Geert v.d. Logt (thuis-toernooien), Carl de Vries (uit-toernooien), Jan
Hock, Frans Poelen, Toon Janssen, Geert Reijnen, Peter van den Broek,
- Zaalvoetbalcoördinator: Toon Janssen
d. commissies onder bestuurslid Facilitaire Zaken
- Buitendienst: Henry Jansen (voorzitter), Marchel van Loveren, Leo de Bruijn, Willy
Geurts, Koos Groenen, Loet Eissing
- Clubhuis: Frans Janssen (voorzitter), Lianne Muller, Eva van de Logt, Henk Wienen, Betsy
Arts
- Kleding: Harm van Duren (voorzitter), Susan van Walraven, Roy Eggenhuizen, Edwin
Willemsen, Henry Jansen
- Vierdaagse: vacature (voorzitter), Jan Verweij, Peter en Ellie Thijssen, Ans Broekman, Henk
en Mientje van de Broek, Henk Wienen, Koos Ubbink, Hennie Vissers
- Rommelmarkt: Frans Janssen (voorzitter), Paul Reintjes, Bram Peeters, Ellen te Riele, Tosca
Stevens , Dirk van Lin, Thomas Wijgers
- Oud ijzer/marktplaats: Paul Reintjes (voorzitter), Koos Ubbink, Marco van de Ven
Aandacht wordt gevraagd voor de vacatures.
8.
Bestuursverkiezing
Tanja Zwaag is aftredend en voor 1 jaar herkiesbaar.
Bij acclamatie en onder applaus wordt Tanja herbenoemd.
Patrick Bronstijn is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld.
Bij acclamatie en onder applaus wordt Patrick Bronstijn herbenoemd.
Het bestuur ziet er als volgt uit: Carla Goossens (voorzitter), Lianne Muller (secretaris), Tanja Zwaag
(penningmeester), Joost Heijnen (bestuurslid voetbalzaken), Patrick Bronstijn (bestuurslid facilitaire
zaken)
9.
Extra agendapunt: benoeming Paul Reintjes als erelid
Vanwege zijn grote inzet en bijdrage aan de vereniging (momenteel o.a. rommelmarkt, oud ijzer) draagt
het bestuur Paul Reintjes voor als ere lid, waarmee de leden bij acclamatie en met groot applaus
instemmen . Paul krijgt hiervoor een oorkonde.
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Rondvraag
- Martien te Riele bedankt het bestuur voor de wijze waarop ze alle problemen rond de corona
maatregelen hebben opgepakt en ervoor hebben gezorgd dat de vereniging overeind is
gebleven. Leden ondersteunen dit met applaus.
- Patrick Bronstijn wijst erop dat na een grondig voorbereidingstraject er dit seizoen wordt
gespeeld in nieuwe kleding, alle spelende leden en teams dragen hetzelfde tenue, kleding van
goede kwaliteit, mooie stijl en uitstraling, een project en tenue waar we trots op mogen zijn en
waarvoor we veel complimenten krijgen. Daar mogen we trots op zijn. Hij bedankt hiervoor
alle betrokken vrijwilligers en sponsoren.

11.

Sluiting
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Rond 21.15 uur wordt de vergadering gesloten onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng en
worden de aanwezigen uitgenodigd voor een drankje op kosten van de vereniging, dit als gebruikelijke
traditie.
Besluitenlijst
1. Jaarverslag 2019/2020 van secretaris wordt goedgekeurd.
2. Jaarverslag 2019/2020 van penningmeester wordt goedgekeurd.
3. Kascommissie 2020/2021: Richard Renkens en Martien te Riele .
4. Contributie en begroting 2020/2021 worden vastgesteld. .
5. Samenstelling commissies wordt vastgesteld
6. Bij acclamatie worden Tanja Zwaag en Patrick Bronstijn herbenoemd.
7. Bij acclamatie wordt Paul Reintjes als erelid benoemd.
Actiepuntenlijst (uitvoering bestuur)
1. Nagaan opbrengst zonnepanelen
2. Nagaan procedure afgelasting wedstrijden/velden
JB 28 september 2020
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