Notulen Algemene Ledenvergadering
van 8 september 2022
Opening voorzitter en vaststelling agenda
Voorzitter Jan Kee heet alle 35 aanwezige leden welkom en sluit de Algemene Ledenvergadering
waarna de Buitengewone ledenvergadering wordt geopend.
De agenda wordt conform vastgesteld.
Er is afbericht ontvangen van B. v.d. Maat, de heren A. en G. Peeks en R. Sosef.

Ingekomen stukken en bestuursmededelingen
De vergadering houdt een minuut stilte voor alle leden die ons in het afgelopen jaar zijn
ontvallen, ook voor die leden waarvan de club niet op de hoogte was en, vanwege Corona, het
afscheid in kleine kring heeft plaatsgevonden.
Deze ALV is de eerste vergadering die wij weer fysiek kunnen houden in onze kantine na een
Coronaperiode van zo’n 1 ½ jaar. We mogen wel stellen dat dat weer een verademing is.
Deze vergadering staat niet alleen in het teken van een overzicht van het afgelopen seizoen maar
ook in het overdragen van de bestuurstaken aan de nieuwe bestuurders. Onze club kan, met deze
nieuwe bestuurders, weer fris de toekomst aan maar dat komt later in deze vergadering nog
uitgebreid aan de orde.
Tot aan punt 8 van de agenda geeft het huidige bestuur verslag van het afgelopen seizoen waarna
de bestuursverkiezing aan de orde komt. Daarna zetten de door u gekozen bestuurders de ALV
voort.
Speciale vermelding verdient nog de schenkingen van de Vrienden van Sporting Krommenie. Een
wasmachine, een droger, de overkapping en de giften tijdens de Voetbal 2-daagse zijn toch zaken
waarvoor wij de Vrienden veel dank verschuldigd zijn.
Er is een mail ontvangen van de heren A. en G. Peeks over het huldigen van jubilarissen.
Zie hiervoor de toelichting bij punt 12.

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 26-03-2021
Jan v.d. Stoop geeft aan dat de notulen van de ALV, die digitaal via Teams plaatsvond, formeel
gezien, eigenlijk geen notulen mogen heten, waarvan akte.

Verslag penningmeester
Arnoud geeft een uitgebreide toelichting op de jaarstukken van het afgelopen seizoen.
Opvallende punten zijn:
• Een goede betaling van de contributiegelden mede gezien de inspanningen van de
jeugdcoördinatoren;
• Uitstekende opbrengst van de sponsorgelden dankzij het vele werk van de sponsorcommissie;
• We hebben in de Coronaperiode, gelukkig, weinig leden verloren;
• De opbrengsten van de kantine zijn inmiddels weer terug op het oude niveau;
• De post ‘overige inkomsten’ betreft de Tegemoetkoming amateursportorganisaties Covid
• (TASO) van de Rijksoverheid;
• Meta Neeft merkt nog op dat veel trainers, in het belang van de club, hebben afgezien van
hun gage;

•

Henk Heinhuis meldt dat er nog een steekproef van de overheid loopt op de door Sporting
ontvangen TASO-vergoeding.

Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe Kascommissie
Arnoud de Jong en Robrecht Bakker hebben op dinsdag 06-09-2022 de financiële administratie
beoordeeld en toegelicht gekregen door de penningmeester, Robert Sosef.
Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Derhalve adviseert de kascommissie aan de
Algemene Ledenvergadering decharge te verlenen aan het gehele bestuur voor het gevoerde
beleid en de gevoerde administratie. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Verkiezing nieuwe kascommissie: Gwendolyn de Koning en Simon Krook.
Reserve: Meta Neeft.

Jaarverslag secretaris
Jan Kee geeft een toelichting op het jaarverslag zoals deze op de website staat gepubliceerd.

Bestuurswisseling
Jan Kee introduceert het nieuwe bestuur en bedankt de nieuwe leden van het bestuur dat zij zich
voor hun functie beschikbaar hebben gesteld.
Intredend:
Robert de Joode (statutair voorzitter)
Arnoud de Jong (penningmeester)
Daniel van Til (lid)
Henk Heinhuis (lid)
André van Meerendonk (secretaris)
Uittredend:
Jan Kee
Meta Neeft
Robert Sosef
De vergadering geeft zijn akkoord met de bestuurswisseling.
Robert de Joode neemt de voorzittershamer over en spreekt lovende woorden over de
uittredende bestuursleden Meta Neeft en Jan Kee die met bloemen worden bedankt voor hun
jarenlange inzet en toewijding voor de club.
Jan en Meta spreken de vergadering toe en nemen afscheid. Meta spreekt de wens uit dat meer
vrouwen zullen toetreden tot het bestuur.
De nieuwe bestuursleden stellen zich voor.

Behandeling jaarverslagen
•

Jeugdcommissie
Daniel van Til geeft geeft zijn toelichting op het jaarverslag. Alle functies van de
leeftijdscoördinatoren zijn ingevuld. De functies van scheidsrechterscoördinator en secretaris
zijn nog vacant.

•

Technische commissie
Robert de Joode geeft zijn toelichting op het jaarverslag.
De TC heeft veel last gehad van de Coronaperiode. Een aantal selectiespelers en trainers zijn
helaas gestopt.
In samenwerking met de trainers wordt er gewerkt volgens het jeugdplan.
De damesafdeling groeit en krijgt veel aandacht.
Jan v.d Stoop: hoe kijkt de TC terug op de teleurstellende ervaringen van het afgelopen
seizoen met de aangetrokken, en tussentijds vertrokken, jeugdtrainers? Zijn hier lessen uit te
trekken?
Zoals gezegd heeft de TC veel last gehad van de Coronaperiode omdat alle gesprekken met de
trainers op afstand gevoerd moesten worden. Daarnaast is de TC ook voorstander van het
regelmatig wisselen van trainers.
Jan v.d. Stoop: is ook bekend waarom veel spelers vorig jaar stopten tijdens de voorbereiding
waardoor we spelers tekort kwamen om het seizoen mee af te maken?
Er zijn een aantal spelers gestopt door blessures en anderen wegens ontevredenheid over de
teamindeling.
Jan v.d. Stoop: hoe kijkt de TC aan tegen het vele door- en verschuiven van spelers die
langdurig lid zijn van de club?
Het is lastig om tijdens de ALV daar specifiek antwoord op te geven aangezien er nu niet kan
worden ingegaan op individuele gevallen. Er is zeker aandacht voor maar kan niet in alle
gevallen naar ieders tevredenheid worden opgelost.
Danny Zwart: heeft elk jeugdteam een gediplomeerde trainer?
Nee, veel niet gediplomeerde trainers functioneren als assistent. Al met al is het een hele klus
om de ruim 30 trainersplekken in te vullen.
Maaike v. Kempen vult aan en roept de leden op om de trainershandschoen op te pakken!
Paul Hagnauer: het scheidsrechterstekort is een probleem. Is er een mogelijkheid om daar
een financiële vergoeding tegenover te zetten?
Het uitgangspunt is om dit op vrijwillige basis voort te zetten. Tijdens Corona waren er veel
vrijwilligers die graag wilden fluiten.

•

Vrijwilligerscommissie
Marco Kusters geeft een toelichting op het jaarverslag.
Veel vacatures zijn inmiddels ingevuld. Er is veel behoefte aan een
scheidsrechterscoördinator.
De diverse plekken in de kantinecommissie zijn gelukkig wel ingevuld en dat loopt nu goed.
Marco vraagt aan iedereen om toch vooral moeite te doen voor de club om voldoende
vrijwilligers te vinden!

•

Kantinecommissie
Jan Kee geeft een toelichting op het jaarverslag.
Gelukkig heeft de kantinecommissie nu veel goede en enthousiaste vrijwilligers.
De alsmaar toenemende kosten voor energie is wel een groot probleem. Het hoofdbestuur
zal zich de komende tijd beraden over te nemen (bezuinigings)maatregelen.

•

Sponsorcommissie
Jan Leeuwerink geeft een toelichting op het jaarverslag.
De sponsorcommissie heeft het afgelopen seizoen een mooie sponsoropbrengst behaald van
€ 40.000. Het werven van sponsors gaat continu door. Op dit moment heeft de club 77
sponsoren waaronder 4 hoofdsponsoren.
De begroting voor het komend seizoen gaat uit van een opbrengst van € 47.000. We hebben
afgelopen seizoen helaas afscheid genomen van 5 sponsoren maar daarentegen heeft de
sponsorcommissie weer 5 à 6 nieuwe sponsoren voor de club kunnen werven.

•

Commissie communicatie
Mareille Wals geeft haar toelichting op het jaarverslag.
De overgang naar de nieuwe website is een groot succes. Wensen voor aanpassingen zijn nog
steeds welkom en kunnen worden gestuurd naar
communicatie@sportingkrommenie.nl
De berichtgeving op social media verloopt ook goed. De commissie zou er graag nog een
vrijwilliger bij hebben die het gebeuren op social media gaat beheren.
Paul Hagnauer roept de leden op om wensen door te geven voor b.v. het maken van
wedstrijdverslagen. Paul wil daarvoor foto’s en video-opnamen maken.

•

Evenementencommissie
Tim van Os geeft zijn toelichting op het jaarverslag.
De nieuwe leden van de evenementencommissie hebben veel zin om de voortzetting van de
verschillende evenementen te organiseren. Ook hebben ze ambities voor organiseren van
nieuwe evenementen zoals b.v. rondom de Zaanstad Cup.
Carola Nijveld vraagt of ook het jaarlijkse Sinterklaasfeest weer georganiseerd gaat worden.
Zeker, het Sinterklaasfeest gaat er komen!
Tim roept de leden op om verzoekjes voor evenementen in te dienen en te sturen naar
evenementen@sportingkrommenie.nl

•

Accomodatiebeheer
Zie de (financiële) verslagen op de website.

Statutenwijziging
Robert de Joode geeft een toelichting op de diverse wijzigingen in de statuten. De KNVB heeft
reeds een akkoord gegeven op ons nieuwe regelement.
Paul Hagnauer: wanneer is een belang tegenstrijdig?
Dat is het geval bij een belangenverstrengeling.
De vergadering heeft geen bezwaren en stemt in met de statutenwijziging.

Begroting seizoen 2022/2023
Arnoud de Jong geeft een toelichting op de begroting voor het komende seizoen.
Met name de oplopende kosten voor energie zijn een grote zorg.

Contributie seizoen 2023/2024
In verband met de steeds oplopende onkosten stelt het bestuur een contributieverhoging voor
van 10 %.
Jan v.d. Stoop: zijn er al concrete bedragen bekend?
Er zijn nog geen bedragen bekend. Het voorstel is daarom ook om de contributieverhoging niet in
het thans lopende seizoen maar met ingang van het volgende seizoen te laten ingaan.
De inning van de contributiegelden verloopt via Clubcollect.
‘Nikki’ is een gratis tool om contributiegelden te innen. Het bestuur zal de mogelijkheden
onderzoeken om naar dit programma over te stappen.
Tim van Os: is de verhoging van de kantineprijzen in overleg gegaan? Jan Kee geeft een
toelichting. Er is binnen het bestuur gesproken over een redelijke prijsverhoging n.a.v. de
stijgende kantinekosten.

Voordrachten en bedankjes
Robert de Joode neemt het woord om een aantal personen op een speciale manier te bedanken
en met bloemen en een cadeaubon in het zonnetje te zetten:
Han van Soest en Gerda Noom:
Dank voor jullie enorme toewijding en jarenlange bijdrage aan de kantine!
Han zegt dat hij het erg graag en met plezier heeft gedaan. Gerda wenst haar opvolgers heel veel
succes toe.
Peter Hartland:
Peter heeft zich een zeer lange tijd ingezet voor de club, o.m. met de in- en verkoop van de
clubkleding en als lid van de evenementencommissie. Er gaan zelfs geruchten dat Peter een
hoofdrol heeft gespeeld op het jaarlijkse Sinterklaasfeest!
Jan Houwertjes:
Is de stille kracht binnen de vereniging! Al vele jaren is hij elke dag aanwezig op de club en bezig
met het onderhoud om ons complex in topconditie te houden.
Jan de Jong:
Jan gaat stoppen maar wil toch wel graag nog op de achtergrond aanwezig zijn. Sinds 1973 is Jan
o.m. actief als elftalleider, hoofd opleiding pupillen, bestuurslid van de stichting, speelde hij een
hoofdrol in de fusie met KVV, altijd bezig met renovatie, onderhoud en materiaalverzorging en
voorzitter van de Club van 100. Jan was ook altijd op de zaterdagochtenden als eerste op het
complex aanwezig om de spullen klaar te zetten.
Aart van ’t Hoff:
Aart is ook een stille kracht die zich enorm inzet voor de club. Sinds 1975 was hij aktief o.m. als
elftalleider, wedstrijdsecretaris en de laatste jaren als consul voor het keuren van de velden.
Aart geeft een humoristische toelichting op het werk van een consul en bedankt iedereen voor de

support tijdens zijn 60-jarig aktief lidmaatschap.
Anna Tuinstra, Maaike Spaan en Ramina Rus zijn helaas niet aanwezig. Zij zullen op een later
tijdstip op een passende manier worden bedankt en de bloemen en cadeaubon in ontvangst
mogen nemen.
Robert de Joode doet nog een oproep aan de vergadering om mensen voor te dragen die zich op
een speciale manier hebben ingezet voor de club.

Rondvraag
Tim van Os: in de kantine krijg ik veel vragen voor blikjes Bacardi Mixdrank. Kan de kantine die in
het assortiment opnemen?
De kantinecommissie zal de inkoop gaan verzorgen.
Carola Nijveld: hoe staat het met de Verklaring Omtrent Gedrag?
Het beleid, en daarmee ook de website, zijn aangepast. Aan alle voorwaarden is voldaan dus er
kan mee worden gestart.
John van Loenen: wat is het standpunt van het bestuur t.o.v. het damesvoetbal?
Het bestuur is blij met de snelgroeiende damesafdeling. Dat heeft zeker prioriteit binnen de
technische commissie en het bestuursbeleid.
René de Jong: wie gaat sleutels van het complex beheren?
Dat blijft Jan de Jong doen.
Jan v.d Stoop: tot aan seizoen 2019/2020 werden jaarlijks vrijwilligersovereenkomsten gesloten
met jeugdtrainers en door beide partijen ondertekend. Wat is de reden dat hiermee is gestopt?
Door Corona is dit allemaal een beetje in het slob geraakt. Er wordt gewerkt aan de
overeenkomsten voor dit seizoen.
Jan v.d Stoop: enkele jaren geleden werd aangekondigd te streven naar meer lijn en evenwicht in
vergoedingen van jeugdtrainers maar hierover is niets meer vernomen. Is dat er inmiddels of
komt het nog?
Er is inmiddels binnen de TC een vergoedingenlijn opgesteld.
Jan v.d Stoop: wat zijn de richtlijnen tussen de club en jeugdtrainers, die bij de KNVB een cursus
gaan volgen, over een vergoeding door de club en de verplichting voor de jeugdtrainer?
Er wordt door de TC gekeken naar de vastlegging van de afspraak waarbij de betreffende trainer
minimaal 2 à 3 jaar aan de club verbonden zal blijven.
Cor Noom: de Vrienden van Sporting Krommenie organiseren op 23 september een pubquiz. Cor
wil hierbij een ieder oproepen om lid te worden van de Vrienden van Sporting Krommenie.
Jan Kee: geeft een toelichting op de mailwisseling met de familie Peeks over het al dan niet
huldigen van mensen die langdurig lid zijn van de club. De vergadering heeft hier destijds zeker
wel een besluit over genomen maar het onderwerp is niet helemaal goed en/of op de juiste
plaats in de notulen opgenomen.

Inmiddels heeft de familie Peeks, na deze ALV, een antwoord namens het bestuur ontvangen.

Sluiting
Robert de Joode sluit om 22.00 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar
aanwezigheid en inbreng.

Krommenie, 18 september 2022
André van Meerendonk
Secretaris SK.

