
Verslag Algemene Leden vergadering 
 Sport Vereniging Serooskerke d.d. 05-10-2020   
Aanwezig: Yvonne, Lisette, Ans, Jerina, Nicolien, Janny 
Afwezig met kennisname: - 

1. Opening 
Ans opent de vergadering om 20:11 uur. 

2. Notulen vorige ALV 
* er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen.  

3. Financieel jaarverslag 
* Verslag kascommissie, Peter van Nuenen en Peter Hanemaaijer hebben meegekeken en akkoord 

gegeven. De penningmeester is hierbij gedechargeerd. 

* Vaststellen kascommissie 2020/2021: Peter Hanemaaijer heeft aangegeven volgend jaar nog een 
keer in de kascommissie plaats te nemen, Nicolien Wagenaar zal 2e commissielid zijn. 

* Bestuurskosten zijn erg hoog - Janny geeft aan dat onder andere alle attenties voor de leiding en 
kosten van het ZK Apenkooien ook onder deze post geboekt zijn. Komend seizoen zal dit 
gespecificeerd op de W&V rekening te zien zijn. 

* Vanuit de leden is een vraag gekomen of het mogelijk is om contributie in kwartalen te kunnen 
betalen. En het lidmaatschap ook per kwartaal te kunnen beëindigen. Lisette heeft hiervoor een 
voorstel uitgewerkt (bijlage I). Dit voorstel wordt zonder op- of aanmerkingen aangenomen. 
Leden die hier gebruik van willen maken, kunnen die aangeven bij de ledenadministratie. 

4. Jaaroverzicht 2019/2020 
* Ans deelt een papieren versie uit van het jaarverslag (Bijlage I). Hierop zijn geen op- of 
aanmerkingen. 

5. Bestuur 
* Rooster van aftreden; Jerina is aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten 

gemeld en Jerina heeft aangegeven nog een termijn aan te willen blijven als secretaris en wordt 
hierbij benoemd door de ledenvergadering voor een termijn van 3 jaar. 

6. Contributie 2020/2021 
* Het bestuur vraagt toestemming om de contributie met € 2,50 te verhogen. De contributie voor 

een 2e sport zou ook graag verhoogd worden met € 2,50. De aanwezige leden gaan akkoord met 
dit verzoek. Deze verhoging zal alleen doorgevoerd worden indien financieel aantoonbaar 
noodzakelijk. 

7. Planning komend seizoen 
* Het bestuur geeft aan zich niet prettig te voelen bij het organiseren van jeugdactiviteiten in de 

schoolvakanties zolang er nog strikte maatregelen in het kader van Covid-19 gelden. In overleg 
met de leden wordt besloten om alle extra activiteiten tot maart 2021 op pauze te zetten. 

* Vooralsnog gaat de volleybalcompetitie door. Er zijn wat maatregelen vanuit de Kruitmolen, 
maar de verwachting is, dat de competitie binnenkort weer afgelast zal worden. 

* Het bestuur heeft in overleg met leiding besloten om niet meer deel te nemen aan de demo’s 
georganiseerd door de KNGU. Er zal gekeken worden naar mogelijke alternatieven. De 
verwachting is, dat de demo’s sowieso niet door zullen gaan ivm Corona.   

* Mocht de JTC doorgaan, dan zullen de turngroepen hier aan deelnemen. Verwachting is echter 
dat deze ook niet door zal gaan. 

* Nacht van de nacht op 24/10 in Vrouwenpolder - Dans3 zal hier aan deelnemen  



* Fondsenwerving: Grote clubactie, Rabo Clubsupport, Subsidie Gemeente Veere. Diana Clarijs is 
geen lid meer, maar heeft haar contributie omgezet naar een bedrijfssponsoring. Ze zal hiervoor 
natuurlijk een vermelding op de website krijgen. 

8. Lange(re) termijn planning 
* Bij de leidersvergadering op 6 oktober zal aan de leiding voorgelegd worden of ze alvast willen 

nadenken over een alternatieve manier van lesgeven, mochten de lessen niet door kunnen gaan 
ivm corona.  

9. Wat verder te tafel komt 
* De ballenkar is kapot, Lisette vraagt of Erik er naar wil kijken.  

* Verzoek om de ballen schoon te maken; een spuitflacon ipv een fles met middel en een sopje 
maken. Jerina legt deze vraag bij de gemeente neer. Voorlopig schaft het team zelf materiaal 
aan en declareert dit bij Janny. 

10. Sluiting 
* Ans sluit de vergadering om 20:53 uur.


