Notulen Ledenvergadering SC Nes-Buren 17 november 2014

Aanwezig: Joop Beijaard, Gerda Spoelstra , Hannie Brouwer, Marieke de
Jong, Frank Beijaard, Johan de Bruyn, Eelkje Valk, Jacqueline Metz, Gerrie
Oud.
1. Opening
Johan opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
Geen / Komt bij punt 8
3. Notulen ledenvergadering 22 oktober 2012
De ALV is dit jaar wat later dan normaal i.v.m. zoektocht naar nieuwe
bestuursleden. Verder niets over de notulen.
4. Jaarverslag secretaris
Op verzoek wordt het jaarverslag door de secretaris “voorgelezen”. Het
verslag wordt goedgekeurd en de voorzitter bedankt de secretaris voor het
maken van het verslag.
5. Financieel verslag penningmeester
De penningmeester geeft uitleg over het financieel verslag.
De alg. inkomsten zijn met €1000 gestegen.
De zaalhuur is wel wat gestegen maar niet zoveel als het verslag aangeeft.
Het is verdeeld over meerdere boekjaren en dat geeft dus een vertekend beeld
in het financ. verslag.
De kostenposten zijn gelijk gebelven.
De huur vd kantine zou stijgen maar is (gelukkig) gelijk gebleven. Nog steeds
afwachten hoe het verder zal gaan.
De kosten voor bedrijfsafval zijn gewijzigd, in ons voordeel. We betalen nu niet
meer per kilo of per lediging maar een vast bedrag op jaarbasis en kunnen de
afvalcontainers vd sporthal gebruiken.
Subsidie hoeft niet meer elk jaar opnieuw te worden aangevraagd maar is nu
vastgesteld voor 3 jaar.
Kantine brengt nog steeds goede inkomsten op.
Het verslag wordt goedgekeurd en de penningmeester wordt bedankt voor
haar inzet, helaas voor de club haar laatste keer !

6. Verslag kascommissie

De kascommissie bestond uit Joop en Gerda. Ze hebben de kas
gecontroleerd en in orde bevonden Beiden worden hiervoor bedankt.
Kascommissie volgend jaar: Gerda en Hannie.
8. Activiteiten afgelopen en volgend seizoen.
-Klein Vaarwater Beachvolleybaltoernooi viel helaas samen met GeelWit
familiedag, dus weinig deelname van SC leden. We gaan dit volgend jaar
opnieuw proberen.
-Voor badminton op zoek naar nieuwe jeugdleden. Johan gaat wervingsrondje
doen op de BWS. Aan Johan van de Hoogen vragen of hij af en toe eens een
training wil geven.
-Voor alle (jeugd)volleybalgroepen is er gelukkig weer een trainer gevonden.
Afgesproken is dat de studenten die training geven (Martijn. Kayan en Dexter)
hiervoor een vergoeding op jaarbasis krijgen.
-De volleybalclinic is door alle trainers bijgewoond en was zeer geslaagd te
noemen.
-Volleybalcompetitie: dit jaar 6 teams uit Nes en Buren, geen uit Hollum.
Afgesproken is dat een team uit maximaal 3 heren mag bestaan, dit om dames
de gelegenheid te geven ook zonder aanmeldingen van heren toch mee te
kunnen doen aan de competitie.
-Er is dubbelglas in de kantine geplaatst en volgende week wordt het plafond
in de kantine en de verlichting in de sporthal vervangen.
-De nieuwe alcoholwet brengt nieuwe regels mee. Jacqueline, Johan en Frank
hebben een cursus Verantwoord Alcohol gevolgd. Eelkje heeft Sociale
Hygiene. (er zijn bij een club 2 personen nodig die 1 van die 2 hebben gedaan,
dus dat zit goed).
-Voor de organisatie van het stratenvolleybaltoernooi moeten we op zoek naar
nieuwe mensen. Johan stopt hier na het komende toernooi ook mee.
-Gerda geeft het fototoestel van de club terug. Eelkje neemt het eerst mee
naar huis, de bedoeling is dat het in de kantine blijft liggen en de trainers het
kunnen pakken en gebruiken wanneer zij willen.
-Hannie vraagt een paar extra matjes voor de gym, Johan gaat ze bestellen.
7. Bestuur.
Jacqueline is herkozen.
We nemen met pijn in ons hart afscheid van Johan en Marieke. De
voorzittershamer wordt overgenomen door Gerrie Oud. We moeten op zoek
naar een nieuwe penningmeester.
9. Rondvraag
- Kantine en gangen moeten tijdens competitieavonden in de gaten worden
gehouden door degene die kantinedienst heeft (er is afgelopen za. een
lamp vernield in de gang door spelende kinderen)
-Nieuwe fluitjes bestellen
-Op fb en website melding maken van Lycurgustoernooi op 30 en 31 mei

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering nadat hij alle aanwezigen heeft bedankt voor
de opkomst en de inbreng op de vergadering. Alle aanwezigen nemen nog een
drankje.

