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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING v.v. SDS'55
MAANDAG 28 SEPTEMBER 2015
1. Opening:
Om 20.30 uur opent voorzitter Martin van Milligen deze gebruikelijke jaarlijkse algemene
ledenvergadering. Hij heet de 28 aanwezige leden(inclusief bestuur) hartelijk welkom. Een
speciaal welkom geldt voor onze ereleden Bertus van Milligen en Henk Schreuder.
2. Vaststellen van de agenda:
De leden gaan akkoord met de gepubliceerde agenda.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 29 september 2014:
De notulen worden niet voorgelezen, daar zij op de site hebben gestaan. De vergadering keurt
de notulen goed en de voorzitter bedankt de secretaris voor het samenstellen van de notulen.
4. Jaarverslag van de secretaris:
Ook dit verslag heeft op de site gestaan en wordt dus niet voorgelezen.
De vergadering keurt het verslag goed en de voorzitter bedankt de secretaris voor het keurig
verzorgde jaarverslag.
5. Jaarverslag van het jeugdbestuur:
Ook dit verslag wordt niet voorgelezen.
Het verslag wordt goedgekeurd en de voorzitter bedankt de samensteller Ced Moulton jr.
6. Financieel verslag van de penningmeester:
Het financieel verslag wordt uitgedeeld. Ook staat het verslag op het scherm. Arjan Janssen
geeft een toelichting.
Dit jaar heeft de vereniging een nadelig saldo. De inkomsten van sponsoring en kantine zijn
gedaald. SDS’55 moet ook gebruiksvergoeding velden aan de gemeente Ede betalen,
De energiekosten zijn gedaald, meer contributie inkomsten, personeelskosten zijn gelijk
gebleven, huisvestingskosten en wedstrijdkosten zijn licht gestegen.
Het bestuur gaat zich beraden op maatregelen om weer een positief saldo te krijgen.
Ook de begroting wordt toegelicht: helaas vervalt per 1 januari 2016 de ecotax.
Het verslag wordt goedgekeurd en de voorzitter bedankt de penningmeester.
7. Verslag van de kascommissie:
In de kascommissie zitten Pim Vonk(2012), Stefan Jonkers(2013) en Ewout Nijhof(2014).
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Ewout Nijhof doet verslag van de bevindingen van de kascommissie en dit verslag wordt
goedgekeurd. Martin bedankt de kascommissie voor de controle van de financiën van de
vereniging.
8. Benoeming nieuw lid van de kascommissie:
Pim Vonk is aftredend en niet herkiesbaar. Er is dus een nieuw lid nodig voor deze
commissie. Hans Tick wordt, met algemene stemmen, benoemd als nieuw lid van de
kascommissie.
9. Vaststelling contributie:
Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen en het voorstel verschijnt op het scherm
De penningmeester geeft een toelichting. In verband met ons nadelig saldo is deze verhoging
nodig.
Team

Contributie Huidig

Contributie '15/'16 voorstel

Mini's

€

35

€

45

F,E

€

65

€

75

D,C

€

85

€

95

B,A

€

105

€

115

Senioren

€

170

€

190

Niet spelende leden

€

40

€

40

35+

€

80

€

95

Vrijwilligerskorting
60 euro voor senioren
30 euro voor (ouders van) A/B jeugd
20 euro voor (ouders van) F/E/D/C jeugd

Jeroen Morren stelt voor om geen kortingen meer te geven. De voorzitter antwoordt dat we daar erg
voorzichtig mee moeten zijn. Het kan ook zijn dat vrijwilligers dan bedanken.
Jan van Luttikhuizen vraagt of alle leden wel op de hoogte zijn van deze vrijwilligerskortingen. De
penningmeester zegt dat misschien niet iedereen dit weet. Wij moeten het bestaan van deze
kortingen meer bekendheid geven.
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde verhoging.
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10. Instellen lid van verdienste:
Martin van Milligen geeft aan dat onze
vereniging alleen de ereleden kent. Dit is
een zeer zware titel. Iedereen komt daar
niet voor in aanmerking. Toch zijn er
leden die heel veel vrijwilligerswerk voor
SDS’55 doen en waardering verdienen.
Hij stelt voor om ook leden van verdienste
te kunnen benoemen. De vergadering gaat
akkoord met dit voorstel.
De voorzitter stelt gelijk voor om Jan van
Luttikhuizen, Ced Moulton en Arie
Meerveld te benoemen als eerste leden
van verdienste van SDS’55. De
vergadering gaat hiermee akkoord en onder applaus reikt Martin de bijbehorend certificaten
uit en bedankt hen voor hun vele werk voor SDS’55. In de hal van onze kantine komt een foto
van deze leden te hangen.
Ced Moulton bedankt het bestuur en de vergadering voor het toekenning voor deze blijk van
waardering.
11. Structuur SDS’55:
Op de ledenvergadering van april 2012 heeft een commissie voorgesteld om de structuur van
SDS’55 te veranderen. Zij stelde voor om met een bestuur en een directie te gaan werken.
De vergadering is toen akkoord gegaan en heeft het bestuur gekozen en de directie benoemd.
Nu naar 3½ jaar heeft het bestuur en de directie deze structuur opnieuw besproken en zij zijn
tot de conclusie gekomen dat deze structuur toch niet goed werkt. Er is te weinig overleg,
geen goede communicatie, de leden weten niet wie zij moeten aanspreken.
Het bestuur, ook namens de directie, stelt voor om weer met één bestuur te gaan te werken.
Ced Moulton zegt dat er inderdaad geen goede communicatie is en de leden niet weten wie
waar verantwoordelijk voor is. Hij steunt het voorstel van het bestuur.
Jan van Luttikhuizen zegt dat er te veel wisselingen zijn geweest in de directie. Hij vindt dit
jammer. Het is veel beter als de leden langer in functie blijven.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur.
12. Bestuursverkiezing:
Voorzitter Martin van Milligen is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Hij vindt dat hij
door zijn werkzaamheden op zaterdag veel te weinig aanwezig is. Hij hoort en ziet te weinig.
Hij vindt dat ook niet goed voor de vereniging. Hij stelt Pim Vonk voor als kandidaat om hem
op te volgen.
Ced Moulton vindt Pim een goede kandidaat. Hij kent de vereniging goed.
Ced bedankt Martin voor zijn werk voor SDS’55. Je kon goed zaken met hem doen.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur en kiest Pim Vonk als
voorzitter.
Wegens drukke werkzaamheden bedankt Walter Kloostra als bestuurslid algemene zaken.
De vergadering kiest de huidige directieleden als bestuursleden.
Met enkele goed gekozen woorden bedankt Arjan Janssen Martin en Walter voor hun werk
voor SDS’55 en overhandigt hen een attentie.
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Nieuwe samenstelling bestuur:
Pim Vonk:
voorzitter
Herman Sündermann: secretaris
Arjan Janssen:
penningmeester
Hans Bettink:
algemene zaken
Ab Ortse;
algemene zaken
Maarten Janssen:
algemene zaken
Vacant:
algemene zaken
13. Rondvraag:
Hans Bettink:
*Zijn er woensdag 30 september a.s. wel of geen trainingen?
Volgens afspraak zijn er woensdag en donderdag geen trainingen i.v.m. viering 60-jarig bestaan.
Alle leiders/trainers hebben een mail ontvangen.
*Kunnen onze leden donderdag 1 oktover a.s. iets komen drinken in de tent?
De receptie is om 22.00 uur afgelopen. Daarna kunnen de leden iets komen drinken(uiteraard op
eigen kosten)

Hans Tick:
Ik heb geen mail ontvangen over de trainingen. Ik wil graag op deze verzendlijst geplaatst
worden. Ab Ortse zal Hans op deze lijst zetten.
Ced Moulton jr.:
Wat gebeurt er met de opbrengst van de oliebollenactie? De penningmeester antwoordt dat de
opbrengst in de kas van de jeugd is gekomen.
Eddy Hazeleger:
Eddy geeft aan dat hij op zaterdagmorgen wel pupillenwedstrijden wil fluiten.
Matthijs Klok:
Is het mogelijk om na afloop van thuiswedstrijden muziek te draaien in de kantine?
Het geeft gezelligheid en dus meer omzet.
Ewout Nijhof vindt dat er dan goede afspraken gemaakt moeten worden over de sterkte van
het geluid. De bezoekers willen ook met elkaar praten!
Maak goede afspraken met Jan van Luttikhuizen.
Let wel: de mensen achter de bar zijn baas over de geluidsknop!!
Bertus van Milligen:
Traditie getrouw bedankt Bertus het bestuur en vrijwilligers voor hun vele werk. Zonder deze
mensen zou SDS’55 niet kunnen bestaan. Hij vindt het jammer dat het soms moeilijk is
vrijwilligers te vinden.
12. Sluiting:
Martin van Milligen sluit deze vergadering en hij biedt, namens het bestuur, de aanwezige
leden een consumptie aan en bedankt hen voor hun komst.

Herman Sündermann
secretaris SDS’55
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