
Verslag ALV SV Serooskerke 

d.d. 23-11-2016  

Aanwezig: Lisette, Jerina, Ans, Janny, Renske, Angela, Marloes, Kyra en Diana. 

Afwezig met kennisname: Ab, Betsy, Manon 

1. Opening 
Ans opent om 20.04 uur de vergadering en heet ‘iedereen’ van harte welkom. 
 

2. Notulen vorige vergadering 
Verslag van vorige keer wordt zonder op- of aanmerkingen aangenomen. 
Ans deelt jaarverslagen rond. Hierop zijn geen op- of aanmerkingen of aanvullingen.  
 

3. Financieel jaaroverzicht en begroting komend seizoen 
Door de forse terugloop in het aantal leden zijn de inkomsten bijna E 3000,00 minder dan begroot.  
Dit zorgt voor een batig saldo van E 1.323,43. 
Dat houdt in dat er minder/geen geld is om extra dingen te bekostigen. Vooral de leiding zal creatief 
moeten zijn.  De kasstukken worden ingezien door Lisette Wijkhuijs en Jerina Brasser en alles is in orde.  

 
4. Planning seizoen 2016/2017 

In de week tussen kerst en oud- en nieuw – oliebollen volleybal toernooi 
6 januari - springdag 
16 januari - demo in de Kruidmolen 
27/28 januari -  JTC in Oostkapelle 
8 april - demo 
20 mei - uitvoering in Oostkapelle 
Voorjaar 2017 – Clubkampioenschap 
In de herfstvakantie is er een filmavond geweest.  
 

5. Contributie 2017/2018 
Mocht de KNGU voor volgend seizoen de contributie verhogen, dan is het voorstel van het bestuur om 
dit door te voeren in de bondsheffing die in rekening wordt gebracht bij de leden. Er zal geen  
 

6. Wat verder ter tafel komt 
Diana verteld dat er een toernooi geweest is met het voormalig Rooseveld Academy. Dit was erg leuk  
en zeker voor herhaling vatbaar. Er waren ook 2 teams uit Vlissingen. 
De oude ballenkar wordt gerepareerd. 
De douches zijn kapot, is er zicht wanneer die weer gebruikt kunnen worden? 
Jerina neemt contact op met Leonie Pfaff om na te vragen. 
Tijdens dit gesprek zal ook de hygiëne van de zaal nog een keer worden aangekaart. 
Buitenverlichting is er niet. Graag repareren. 
Er is een wieltje van de balk kapot. Misschien kan Leonie aangeven bij wie we dit kunnen melden, zodat  
het gerepareerd kan worden. 
 

7. Sluiting 
Ans sluit om 20.40 uur de algemene leidersvergadering en dankt allen voor hun aanwezigheid. 


