1

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING v.v. SDS'55
MAANDAG 26 SEPTEMBER 2016
Afwezig: Pim Vonk(voorzitter), Ingrid van de Kamp(aspirant-bestuurslid), Klaas Oostindie
1. Opening:
Om 20.30 uur opent de tijdelijke voorzitter Arjan Janssen deze gebruikelijke jaarlijkse
algemene ledenvergadering. Hij heet de 21 aanwezige leden(inclusief bestuur) hartelijk
welkom. Een speciaal welkom geldt voor onze erelid Bertus van Milligen en Arjan feliciteert
hem met zijn 90e verjaardag.
2. Vaststellen van de agenda:
De leden gaan akkoord met de gepubliceerde agenda.
Arjan Janssen voegt een punt toe aan de agenda: voorstel tot benoeming van een erelid.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 28 september 2015:
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.
3a: Voorstel tot benoeming van een erelid:
Arjan stelt, namens het bestuur, voor secretaris Herman Sündermann te benoemen tot
erelid. Ter ondersteuning van dit voorstel geeft hij een overzicht van de werkzaamheden van
Herman ten behoeve van SDS’55. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel en Arjan
feliciteert Herman met zijn benoeming.
Verder stelt hij voor Klaas Oostindie te benoeming als lid van verdiensten. Ook geeft hij een
overzicht van de taken die Klaas vervuld heeft ten behoeve van SDS’55.
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. Helaas is Kaas verhinderd om op deze
vergadering te zijn. Het bestuur zal op een later tijdstip een attentie bij Klaas brengen.
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.
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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 zeer klein nadelig saldo.
De inkomsten contributie, sponsoring en kantine zijn gestegen. SDS’55 heeft weer subsidie
van de gemeente Ede ontvangen en het jubileumfeest heeft heel weinig gekost.
De kantineopbrengst is gestegen door de familiedag en de viering van het jubileum. Helaas
zijn daardoor de kantinekosten ook gestegen.
Ook is per 1 januari 2016 de Ecotax vervallen en de verzekeringen zijn duurder geworden.
Het verslag wordt goedgekeurd, met dank aan de penningmeester.
7. Verslag van de kascommissie:
In de kascommissie zitten Stefan Jonkers(2013), Ewout Nijhof(2014) en Hans Tick(2015).
Stefan Jonkers doet verslag van de bevindingen van de kascommissie en dit verslag wordt
goedgekeurd. Arjan bedankt de kascommissie voor de controle van de financiën van de
vereniging.
8. Benoeming nieuw lid van de kascommissie:
Stefan Jonkers is aftredend en niet herkiesbaar. Er is dus een nieuw lid nodig voor deze
commissie. Gert Schreuder wordt, met algemene stemmen, benoemd als nieuw lid van de
kascommissie.
9. Vaststelling contributie:
Het bestuur stelt voor de contributie dit seizoen niet te verhogen
Daarna volgt een discussie over de hoogte van de vrijwilligerskorting, de bekendheid van
deze korting, een “boete” als een lid geen vrijwilligerswerk verricht, elftallen een taak geven
op de zaterdag(loten verkopen, bemanning van de koffiehoek bij thuiswedstrijden). De
vergadering vindt dat er snel duidelijkheid moet komen over deze zaken.
Arjan vindt het te kort dag om nu een besluit te nemen en zegt toe dat het bestuur met een
voorstel komt: op de volgende algemene ledenvergadering of op een extra ingelaste
ledenvergadering.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel om de contributie niet te verhogen.
12. Bestuursverkiezing:
Arjan Janssen(penningmeester) en Ab Ortse(wedstrijdsecretaris) zijn aftredend en
herkiesbaar. Beiden worden met algemene stemmen herkozen.
Ingrid van de Kamp(kantinezaken) wordt met algemene stemmen gekozen als nieuw
bestuurslid
Maarten Janssen is aftredend en niet herkiesbaar. Hij is leider van ons 1e elftal geworden.
Deze functie is vacant
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13. Rondvraag:
Arjan Janssen bedankt Thea Valster voor haar vele vrijwilligerswerk bij SDS’55. Helaas is zij
niet aanwezig. Zij ontvangt later nog een attentie.
Ook bedankt hij de zaalvoetbalcommissie voor het vele werk die zij verzet hebben bij de
organisatie van dit toernooi. Ook zij krijgen nog een attentie van het bestuur
Stefan Jonkers:
Woensdag 28 september en donderdag 29 september worden elftalfoto’s gemaakt.
Woensdagavond is hij aanwezig en donderdag regelt Matthijs Klok alles.
Ewout Nijhof:
*alle jeugdleiders en jeugdtrainers hebben bericht ontvangen om de nieuwe kleding te
komen afhalen.
*er is afgesproken dat de foto’s van onze ereleden en leden van verdiensten in de gang
opgehangen zouden worden. Dit is nog niet gebeurd.
Arjan antwoordt dat dit inderdaad de bedoeling was als deze gang opgeknapt is. Deze
werkzaamheden zijn opgeschoven.
Gert Schreuder:
De conditie van het B-veld is slecht. Misschien is er te weinig gesproeid. En nu wordt er meer
getraind. SD’55 zal het sproeien in de gaten houden en met de gemeente overleggen over
verbeteringen
Martin van Milligen:
*Martin vindt het vreemd dat de voorzitter en aspirant-bestuurslid kantinezaken niet
aanwezig zijn.
* SDS’55 groeit nog steeds. Straks hebben we ruimte tekort.
Het bestuur heeft overleg met de gemeente hierover. De gemeente heeft het
aantal(jeugd)leden van de afgelopen jaren opgevraagd en een prognose voor de komende
jaren gevraagd.
*Is er afscheid van onze twee “oude” hoofdsponsors genomen?
Op de sponsormiddag is afscheid genomen van P-services. Attrack was niet aanwezig. Dus
dat gaat nog gebeuren.
*er is geld gereserveerd voor het renoveren van onze kantine. Wanneer gaat dit gebeuren?
Arjan antwoordt dat de toiletten, gang en bestuurskamers in de zomerperiode opgeknapt
zouden worden. Het bestuur heeft deze werkzaamheden i.v.m. de financiën opgeschoven.
*SDS’55 organiseert het zaalvoetbaltoernooi niet meer. Is er een mogelijkheid dat SDS’55
toch een zaalvoetbaltoernooi organiseert met een paar Edese verenigingen en verenigingen
buiten Ede, bijvoorbeeld in Barneveld?
Arjan antwoordt dat er in januari weinig tijd voor is en dat er in Ede plannen zijn om het
toernooi voort te zetten.
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. Bovendien geeft hij aan dat het tijd wordt dat een ander lid deze taak
op zich neemt.
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12. Sluiting:
Arjan Janssen 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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