Notulen Algemene ledenvergadering SVM Algemeen, 18 november 2019.

Met kennisgeving afwezig:
-Cor van Vilsteren
-Jose Derkink
-Wim van Diepen
1. Opening:
De voorzitter, Gerard Bovée, opent om 20.00uur de Jaarvergadering van SVM Algemeen.
De presentielijst is door de 14 aanwezigen getekend.
Gerard bedankt Henk Swillens voor zijn inzet in De Punt en overhandigt hem een attentie.
2. Notulen Jaarvergadering 2018:
De notulen van 19.11.’18 zijn op de site van SVM Algemeen geplaatst.
Vraag lid: hebben we in de vergadering van 19.11.’18 toestemming gegeven om zonnepanelen op dak
van het tennisgebouw aan te brengen. Antw voorzitter: ja.
De notulen van 19.11.’18 zijn met de aanwezigen in de vergadering doorlopen en door de vergadering
onveranderd goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken/ mededelingen:
Ingekomen stukken: geen.
Mededelingen:
A). Tennis:
Door Algemeen is meerdere keren om tafel gezeten met het tennisbestuur. Tennis heeft ca. 100 leden
en staat er voor open om te integreren met SVM.
Voorstel is dat de Stichting het gebouw overneemt en er zonnepanelen op plaatst. Tennis huurt dan
het gebouw.
2 banen zijn van de gemeente en de 3e baan onderhoudt de tennis zelf.
Het doel is om vanaf 01.07.2020 te integreren in de Omni. De stukken worden hiervoor opgesteld door
notaris.
B). Huishoudelijk Regelement:
Aangepaste stukken zijn weer op operationeel niveau en op de site geplaatst.
C). SVM 75 jaar:
Er is een commissie bezig om SVM 75 jaar te organiseren. Gerard heeft hierover contact met de
commissie en heeft aangegeven dat de commissie met een plan van aanpak met begroting moet
komen. Wenselijk is dat vanuit gym en volleybal 2 tot 4 personen aan de commissiegroep worden
toegevoegd.
Algemeen is aan het uitzoeken of er € 4,= a € 5,=/lid gereserveerd moet worden voor het sportfeest
SVM 75.
D). Club Support:
Via Club Support is € 947,= ontvangen, welke bestemd wordt voor onderzoek naar aanleg beachvolleybalveld op De Punt.
Afdeling volleybal zal een plan van aanpak voorleggen bij Algemeen. Daarna zal Stichting/ terreinbeheer/Algemeen kijken of het haalbaar is.
4. Jaaroverzicht SVM Algemeen:
Gerard geeft uitleg aan de ontwikkelingen binnen SVM Algemeen.
Afgelopen seizoen heeft in het teken gestaan van renovatie kleedkamers en opvolging kantine beheer.
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5. Financiële resultaten:
Hans Koene geeft tijdens de vergadering toelichting op de resultaten van de verschillende afdelingen
en op de exploitatie van De Punt.
Ledenadministratie:
Het ledenaantal per 01.10.’19 laat een lichte daling (-5 leden) zien. De vergelijking met de afgelopen
4 jaren ziet er als volgt uit;

Gym:
Volleybal:
Voetbal :
Jeu de boules:
Totaal aantal leden:

2015
77
136
292
16
557

2016
69
151
297
16
533

2017
70
139
280
13
502

2018
77
146
277
14
514

2019
85
148
260
16
509

Een mogelijke oorzaak dat het ledenaantal terugloopt is dat er minder kinderen geboren worden.
Dit is namelijk ook merkbaar op de scholen.
Stichting:
Namens de Stichting geeft Marcel van Lavieren de toelichting op de inkomsten/ uitgaven van de
voorlopige cijfers van 2019 en een doorkijk op de begroting van 2020.
Het boekjaar voor de Stichting is kalenderjaar (1-1 tot 1-1) en is nog niet definitief. SVM Algemeen
werkt met boekjaar 1-7 tot 1-7.
2019 voorlopig:
Stichting heeft een 2 jarig contract met SKN afgesloten, i.p.v. 5 jarig contract. Huursom is gestegen.
Huurcontract gaat in op 01.09.2019 en loopt tot 01.09.2021.
De energiekosten zijn gesplitst weergegeven in het overzicht.
De rentelasten zijn door de nieuwe lening t.b.v. renovatie kleedkamers gestegen.
Onroerende- zaakbelasting is gestegen doordat er een éénmalige bijdrage betaald moet worden aan
het aansluiten op het gemeente (pers)riool.
De algemene kosten zijn gestegen door koffiegebruik tijdens de renovatie.
Het resultaat voor 2018-2019 is + € 3.382,=.
Begroting 2020:
De begroting voor 2020 is doorgenomen en er wordt een positieve resultaat van + € 2.500,= getoond.
Opgemerkt wordt dat de regelgeving BTW verrekening is veranderd.
In 2022 wordt het btw vrij.
SVM Algemeen- De Punt:
Hans geeft toelichting op de cijfers.
De Punt heeft een omzet gedraaid van € 78.850,=. Dat is € 15.000,= meer t.o.v. seizoen ’17-’18.
De verklaring hiervoor zijn onder ander door:
-Thuiswedstrijden van het 1e elftal. Tegenstanders blijven in de kantine. Meer omzet.
-Mogelijkheid tot pinnen.
-Activiteit van stratenvolleybal.
-Toernooi(en) in juni.
-Sportfeest in zomer.
Het kassasysteem werkt erg goed een geeft duidelijk beeld van omzet per week in relatie tot de
kosten.
Algemeen zal nadenken of er een 2e kassasysteem geplaatst kan worden i.v.m. omloopsnelheid
tijdens de wedstrijden (koffiepauzes) en ‘3e helft’ na de wedstrijd op zaterdag.
De uitkering aan de afdelingen is dit seizoen hoger t.o.v. vorige seizoen.
Met InBev is een verbeterde sponsorovereenkomst afgesloten.
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Er wordt een reservering gedaan om koffiezetautomaat te vervangen.
Het resultaat voor 2018-2019 is + € 3.000,=.
Opgemerkt wordt dat bij een omzet > € 68.000,= de btw (11% van de omzet) afgedragen moet
worden.
Afdeling Voetbal:
Per 01 juli 2019 is de verhoging contributie ingevoerd.
Totaal opbrengsten contributie, sponsering, inkomsten De Punt, Jako/ Vrienden van SVM en overige
is € 111.901,=.
De kosten zijn iets opgelopen t.o.v. vorig jaar.
Ondanks het teruglopende ledenaantal (-17 leden) is er een heel mooi resultaat behaald van
+ € 9.979,=.
Afdeling Volleybal:
De opbrengsten zijn hoger en de kosten zijn lager gebleven t.o.v. voorgaande jaar.
Resultaat is voor het 3e jaar achtereen volgend positief (+ € 5.896,=).
Afdeling Gym:
De opbrengsten zijn hoger en de kosten zijn lager gebleven t.o.v. voorgaande jaar.
Het resultaat is voor het 5e achter een volgende jaar ook positief (+ € 1.256,=).
Afdeling Jeu de Boules:
Het resultaat laat een klein min bedrag zien.
Kascontrole:
Kascontrole van de 4 afdelingen heeft op 21.10.w19 plaatsgevonden. Er zijn geen onvolkomenheden
geconstateerd. Alle handtekeningen zijn door de kascommissieleden gezet.
De kascommissie heeft de kascontrole goedgekeurd en de vergadering verleent decharge.
Zonnepanelen:
Hans toont een grafiek van opbrengsten in de afgelopen 4 jaar. Tot oktober 2019 is het inzichtelijk
gemaakt.
De maanden april, juni, juli en augustus tonen hogere opbrengsten dan voorgaande jaren.
Gerard bedankt Hans voor de heldere presentatie m.b.t de financiële zaken.
PAUZE.
6. Bestuurssamenstelling:
Bestuur:
Hans Koene (penningmeester) en Gerard Bovée (voorzitter) leggen hun functie neer tijdens de
vergadering. Zij hebben 9 jaar hun functie uitgeoefend.
Tot op heden zijn er geen kandidaten.
Zolang er geen kandidaten zijn houden ze hun taken tot de zomer ’20 aan.
Marcel van Lavieren spreekt namens Stichting en bedankt Hans en Gerard voor hun inzet. Wim
Wolters spreekt namens afdeling voetbal en bedankt beide heren. Voor hun inzet krijgen ze een bos
bloemen met een cadeau aangeboden.
7. Contributie verhoging:
Op 01.07.’19 is de contributieverhoging in werking gegaan, met als opbouw:
Per jaar:
< 6 jaar
: 50% tarief.
6 t/m 7 jaar
: € 10,=.
8 t/m 17 jaar
: € 20,=.
18+
: € 30,=.
Recreanten
: € 10,=.
Selectie
: € 40,= (volleybal).

3

Voorgesteld wordt om op 01.07.2020 ook € 1,=, € 2,= € 3,= verhoging uit te voeren, die
overeenkomstig is met een prijscompensatie tarief.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
Gerard merkt op dat ondanks de positieve resultaten en de reserves van de afdelingen er geen
gemakzucht moet ontstaan door de jaarlijkse contributieverhogingen. De Omnivereniging met een
begroting van € 300.000,= draait hoofdzakelijk op vrijwilligers en dat moeten we koesteren en
dankbaar voor zijn.
8. Renovatie kleedkamers:
De renovatie van de kleedkamers zijn afgerond.
De vrijwilligers en bedrijven zijn binnen het budget gebleven.
9. Kantinebeheer De Punt:
Gerard bedankt Marcel Snippe voor zijn inzet gedurende de fase dat er geen kantine beheerder was.
Marcel ontvangt een geschenk namens Algemeen.
10. Rondvraag:
Is het mogelijk om een thermostaat aan te brengen in het cv-systeem om het gasverbruik terug te
dringen? Dit punt wordt besproken met de Stichting.
Het VOG voor gym en volleybal is gereed.
Door afdeling voetbal wordt aan het VOG gewerkt. Als dat klaar is dan neemt Algemeen de regie van
H. Middeljans over.
Binnenkort start project NL Doet. Algemeen zal de kosten betalen voor gebruik koffie/thee.
Voetbal brengt in dat ½ januari ’20 een overkapping van 5.00x 20.00m1 op het terras wordt geplaatst.
Voetbal betaald de overkapping en Stichting betaald de verlichting.
Om meer betrokkenheid te krijgen van gezinnen op De Punt (familiegevoel) wordt er overwogen om
speeltoestellen voor kinderen te plaatsen.
11. Sluiting:
Gerard sluit de vergadering om 21.15uur.
Iedereen wordt bedankt voor haar betrokkenheid, inbreng en aanwezigheid.
Marknesse, 18 november 2019
Freek Lammers.
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