
Verslag ALV SV Serooskerke 
d.d. 13-09-2017  

Aanwezig: Ab, Lisette, Ans, Janny, Marloes, Jerina, Lisette en Ingrid. 

Afwezig met kennisname: Betsy, Manon, Jeroen, Janine, Diana, Renske 

1. Opening 

Ans opent om 20.03 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Ans heeft een jaarverslag uitgeprint, zodat iedereen dit kan lezen. Dit wordt kort even 
doorgesproken. Hierop zijn geen op- of aanmerkingen. 

2. Notulen vorige vergadering 

Verslag van vorige keer wordt zonder op- of aanmerkingen aangenomen. 

3. Financieel jaaroverzicht en begroting komend seizoen 

De financiën zijn op dit moment niet zo rooskleurig. Er zijn ook afgelopen jaar weer minder 
inkomsten uit contributie ontvangen dan dat er aan uitgaven was. Hierdoor is er wederom een 
batig saldo van E 521,31.  

Om er voor te zorgen dat we komend seizoen niet weer in moeten leveren, is aan alle 
vrijwilligers aangegeven dat de onkostenvergoeding aangescherpt moet worden en dat er 
bezuinigd moet worden op de incidentele uitgaven. 

Er is geïnvesteerd in een nieuwe website, een Facebook campagne en er zijn flyers 
rondgebracht in Veere, Vrouwenpolder, Sint-Laurens, Gaping en Serooskerke. 

Dit heeft gelukkig al tot nieuwe leden geleid, maar het beleid is (helaas noodzakelijk) om 
groepen met minder dan 10 betalende leden te laten stoppen, omdat dan de kosten voor 
zaalhuur en trainer deze les(sen) hoger zijn dan de opbrengsten uit contributies. 

Verder is er gekozen om uitbreiding van het aanbod te creëren, peuterdans was er al, maar 
die groep was te klein, daarnaast is er kleuterdans opgestart. Kleutergym wordt aangevuld met 
het Nijntje beweegdiploma. Voor volwassenen was er naast volleybal eigenlijk niets meer. Dit 
seizoen is er gestart met dansfitness (lijkt op Zumba). Na de herfstvakantie start er een groep 
freedom balance (vergelijkbaar met body balance). Op dit moment wordt er gekeken of er 
behoefte is aan dansfitness voor 50+, steps en/of yoga. 

Tot slot zullen er een aantal acties worden georganiseerd om geld in te zamelen. Grote 
clubactie in september, kerstlichtjes verkoop in december en een kledingbeurs in februari. We 
doen mee met de Raboclubkas campagne, bij de gemeente wordt ieder jaar subsidie 
aangevraagd en dit jaar zal een aanspraak gedaan worden op het coöperatiefonds ook bij de 
rabobank. 

Ieder lid betaalt naast de contributie voor de vereniging ook een bijdrage aan de KNGU. Dit 
bedrag wordt betaald voor oa. verzekering en ondersteuning via de kngu. Deze bondscontributie 
wordt jaarlijks verhoogd en het bestuur vraagt toestemming om met ingang van seizoen 
2018/2019 de bondscontributie weer te verhogen met E 2,50. Tevens vraagt het bestuur 
toestemming om indien nodig, de contributie voor de vereniging te verhoging met E 2,50. Leden 
stemmen hier mee in. 

Gekeken wordt naar de mogelijkheid om contributie te incasseren middels automatische 
incasso. Voor strippenkaarten zal dit verplicht zijn, voor huidige leden wordt er met ingang van 
volgend seizoen de mogelijkheid aangeboden om te incasseren via automatische incasso. 



De kascommissie bestaande uit Ab en Ingrid bekijken het financieel plaatje en keuren dit 
goed. Afgesproken wordt dat er volgend jaar van te voren een afspraak gemaakt wordt om thuis 
de papieren door te kijken, zodat de kascontrole van te voren gedaan kan worden. 

4. Planning seizoen 2016/2017 

- Vog- voor vrijwilligers die voor een groep staan kan een verklaring omtrent gedrag 
aangevraagd worden. Middels deze verklaring kan het bestuur achter zijn/haar vrijwilligers 
gaan staan en naar de ouders communiceren vertrouwen te hebben in de vrijwilligers. 

- samenwerking met Gymnastiekvereniging Veere & Vrouwenpolder. GVV heeft te weinig 
leden momenteel en geen kader. De leden van GVV kunnen aansluiten bij SVS en de zalen 
in Veere en Vrouwenpolder kunnen nu ook naast de zaal van Serooskerke gebruikt worden. 

- Het rooster van de zaal in Serooskerke is enorm vol. Bovendien zit er in de winter voetbal 
in de zaal (zowel in Serooskerke, als Veere als Vrouwenpolder). Hier moeten wij helaas 
omheen plannen/organiseren. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de 
beschikbaarheid van de trainers/leidsters. Dit heeft als consequentie gehad dat de lessen 
van Kyra naar Veere zijn verhuisd.  

- Fondsenwerving, zie punt 3. 

5. Contributie 2017/2018 

Dit is al besproken bij punt 3. 

6. Wat verder ter tafel komt 

Ab vraagt naar een nieuwe sporthal. Marloes legt uit dat er inmiddels diverse gesprekken 
met de gemeente zijn geweest over een nieuwe zaal. De school verhuist naar Serooskerke-Oost 
en hiernaast komt volgens planning een sportzaal met capaciteit voor meerder zalen. 28 
september is er weer een overleg waar Marloes naartoe gaat. Eventueel nieuws wordt daarna via 
de website gecommuniceerd. 

7. Sluiting 

Ans sluit om 20.50 uur de algemene leidersvergadering en dankt allen voor hun 
aanwezigheid.


