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Verslag Algemene Ledenvergadering voetbalvereniging SDS’55 
Maandag 24 september 2018 
 
 
1.Opening 
Voorzitter Pim Vonk opent om 20.30 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Er zijn 28 
leden aanwezig (exclusief het bestuur). Pim benoemt apart, dat hij van Henk Schreuder een 
afmelding voor vanavond heeft gekregen.  
Pim staat verder stil bij het overlijden van Gerard Morren, vader van André Morren en Alinda 
Hazeleger-Morren. Pim vraagt aan de aanwezige leden en bestuur om een minuut stilte.  
 
2.Vaststellen van de agenda 
Na punt 10 (bestuursverkiezing) voegt Pim het punt ‘activiteiten Algemeen Bestuur’ in 
De leden hebben geen aanvullingen op de agenda. 
 
3.Notulen Algemene Ledenvergadering 25 september 2017 
De notulen hebben ter kennisneming op de website van SDS’55 gestaan. De ledenvergadering 
keurt de notulen goed. Pim Vonk bedankt de (toenmalige) secretaris Herman Sündermann 
voor het samenstellen van de notulen. 
 
4. Jaarverslag SDS’55 2017-2018 
Het jaarverslag heeft op de website gestaan. De vergadering keurt het jaarverslag goed, dat 
door de penningmeester is samengesteld. 
 
5.Jaarverslag SDS’55 2017-2018 jeugdbestuur 
Ook het jaarverslag van het jeugdbestuur is op de website geplaats ter informatie. De 
ledenvergadering keurt het verslag goed. De voorzitter dankt het jeugdbestuur voor het 
verslag en het werk, dat ze hebben verricht. 
 
6.Financieel verslag SDS’55 2017-2018 
Penningmeester Arjan Janssen deelt het financieel jaarverslag 2017-2018 (inclusief begroting 
2018-2019) uit aan de leden. De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers. SDS’55 
heeft seizoen 2017-2018 afgesloten met een klein positief resultaat van € 1.116. In het 
inkomstenrijtje (€ 140.469) is te zien, dat de contributie-inkomsten iets hoger zijn uitgevallen. 
De sponsorinkomsten vertonen een grote plus de verhoging van de bordsponsoring. De 
hoofdsponsor dit seizoen een bijdrage in geld geleverd in plaats van in materiaal. De grootste 
opbrengstenpost is de kantine (afgerond € 86.000).  
Bij de uitgaven is de post personeelskosten overschreden. Dit komt door de externe 
ondersteuning van de jeugdtrainers. De kosten voor elektra en gas (huisvestingskosten) geven 
de afgelopen jaren een wisselend beeld. In 2017-2018 weer wat hoger. De bureaukosten zijn 
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hoger uitgevallen, omdat een nagekomen factuur van de krantuitgave door SDS’55 uit het 
seizoen 2016-2017 nog moest worden betaald. Bij jubilea is een kleine verhoging zichtbaar; 
iets meer mensen, die iets hebben gekregen.  
De kantinekosten zijn ook hoger uitgevallen; bij een hogere omzet horen hogere 
inkoopkosten. Bij de afschrijvingen benoemt Arjan, dat SDS’55 veel (€ 10.000) heeft 
geïnvesteerd in voetbalmaterialen. Het resultaat, al eerder benoemd, komt uit op € 1.116 
positief.  
Arjan geeft tot slot nog een toelichting op de begroting 2018-2019. De leden hebben geen 
vragen over het financieel jaarverslag en de begroting. Bij agendapunt 9 komt de ‘vaststelling 
contributie’ aan de orde. 
 
7.Verslag van de kascommissie 
Cornaldo, Hans en Gert maken deel uit van de kascommissie. Gert vertelt namens de 
kascommissie, dat ze onlangs een afspraak hebben gehad met de penningmeester. Arjan 
(penningmeester) heeft zaken laten zien en toegelicht. De kascommissie heeft als oordeel, 
dat de financiële zaken er keurig uitzien en heeft het financiële verslag 2017-2018 
goedgekeurd. Arjan dankt de kascommissie voor de controle op de financiën van de 
vereniging. 
Arjan is sinds 3 jaar penningmeester. Krijgt (kreeg) daarbij assistentie van Bianca, die de 
financiële administratie doet. Bianca is hiermee gestopt. Arjan bedankt haar voor haar werk. 
De vervanger voor de financiële administratie is gevonden in persoon van Teun v.d. Brink. 
 
8.Benoeming nieuw lid kascommissie 
Hans gaat de kascommissie verlaten. Op vraag van het bestuur stelt Martien v.d. Berg zich 
beschikbaar als nieuw lid van de kascommissie. De commissie bestaat dan uit Cornaldo v.d. 
Hoek, Gert Schreuder en Martien v.d. Berg.  
 
9.Vaststelling contributie 
SDS’55 kent momenteel een stabiele financiële situatie. Door inkomsten uit sponsoring en de 
kantine inkomsten kan SDS de contributie laag houden. De contributie is ook al jaren niet 
verhoogd. Voetbalclubs uit de omgeving kennen een (veel) hogere contributie. Het bestuur 
stelt voor om voor seizoen 2018-2019 de contributie te verhogen met € 5 voor een heel 
seizoen voor alle categorieën. De ledenvergadering heeft verder geen vragen over het 
voorstel en gaat akkoord met de voorgestelde contributieverhoging.  
 
10.Bestuursverkiezing 
Nieuw verkiesbaar is Peter van Atten als secretaris. Peter stelt zich aan de leden voor. De 
leden gaan akkoord met de voordracht van Peter als secretaris. Pim Vonk (voorzitter) en Hans 
Bettink (jeugdzaken) zijn aftredend en herkiesbaar. De leden gaan akkoord met hun 
herverkiezing. Het Algemeen Bestuur van SDS’55 bestaat dan momenteel naast de genoemde 
namen uit Ingrid v.d. Kamp (kantinezaken), Ab Ortse (wedstrijdsecretariaat) en Arjan Janssen 
(penningmeester).  
 
10a.Activiteiten Bestuur 
Pim Vonk benoemt enkele zaken, die het bestuur onder handen heeft. De AVG (algemene 
verordening gegevensbescherming) is in werking gegaan. Op de website is het privacy beleid 
gepubliceerd. SDS’55 moet nog werk maken van een aantal zaken op dit gebied. Momenteel 
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(rond het maken van de elftalfoto’s van de SDS-krant) vragen we om toestemming aan leden 
en ouders van leden onder 16 voor het maken en publiceren van foto’s.  
Verder is het bestuur aan de slag met ‘normen en waarden’. Onder andere het drankgebruik 
van de jeugd. Uitgangspunt is geen alcohol onder 18. Het bestuur gaat met het jeugdbestuur 
een plan uitwerken.  
Het bestuur heeft aandacht voor de problematiek van het regelen van scheidsrechters. Dit 
geeft vaak problemen. Vanuit de ledenvergadering komt de vraag om ruim van tevoren een 
schema te hebben voor het fluiten van de wedstrijden. Probleem zit hem vaak in de 
wedstrijdwijzigingen. Verzoek vanuit leden is namen van scheidsrechters op het 
wedstrijdformulier te plaatsen.  
Vanaf 8 oktober a.s. vervangt de gemeente de verlichting op het hoofdveld; het jeugdbestuur 
is met het jeugdplan bezig (opgesteld door Frank) en vanaf a.s. maandag staat op opknappen 
van de kantine op de rol. Soms is de kantine dan een aantal dagen dicht. Staat op de deur 
aangegeven. 
 
 
11.Pauze 
 
12.Ronvraag 
Vanuit het dames voetbalteam; dringend verzoek om een leider. Hans Bettink geeft aan, dat 
we hiervoor hard op zoek zijn. 
Namens de sponsorcommissie; Tichelaar stopt als hoofdsponsor. Wilde dit 3 jaar doen. Het is 
nog niet gelukt om een nieuwe hoofdsponsor te vinden. De sponsorcommissie gaat verder op 
zoek. Tips van leden zijn welkom. 
Vanuit leden; gegevens van leiders, trainers staan niet op de website. Ab Ortse: i.v.m. de AVG 
(privacywet) zijn gegevens van de website gehaald. Ab heeft betrokkenen specifiek om 
toestemming gevraagd om naam, functie, eventueel telefoon en mailgegevens te plaatsen. 
De gegevens komen binnenkort weer op de website. 
Stefan; is er al een datum voor overleg met alle leiders, commissies en trainers? Bestuur: 
waarschijnlijk 4e week oktober. Komt nog een datum voor. 
Mathijs; in de door SDS uit te geven krant is nog witruimte. Vraag om kopij. 
Martin; heeft vraag over het spelen van de competitie in relatie tot de familiedag. Op de 
laatste familiedag is een geplande voetbalwedstrijd niet doorgegaan. Bestuur: betreffende 
team heeft hiervoor zelf gekozen. Het standpunt van het bestuur is, dat voetbal voorrang 
heeft boven de familiedag. Het bestuur gaat indien nodig wel op zoek naar een alternatieve 
locatie.  
Martin; heeft in het verleden gesprekken gehad (met Herman Sündermann) en gemeente 
over het afstaan van een stukje grond. Hiervoor zou wisselgeld zijn van de gemeente. Bestuur: 
het hek is geplaatst; het is echter niet gelukt om het ‘wisselgeld’ te verkrijgen. Wel gevraagd 
om grotere ballenvangers. Contacten met gemeente lopen niet helemaal goed.  
Arie; ontvangst gasten (ploegen) op de zaterdagochtend. Hij mist iemand, die in de 
bestuurskamer de gasten ontvangt. Bestuur: van bestuurskamer wordt in dit opzicht weinig 
gebruik gemaakt. SDS is bezig met een handleiding voor leiders waarin ontvangst ploegen ook 
een punt is. 
 
Arie; probleem kleding nieuwe leden. Sponsor biedt nieuwe tenues aan. Shirt, broek en 
kousen. Aan het einde van het seizoen moet iedereen de kleding weer inleveren. Dit gebeurt 
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niet altijd. Bij het nieuwe seizoen worden de spullen weer uitgeleverd aan het nieuwe team. 
Als bijvoorbeeld de broeken niet zijn ingeleverd heeft het elftal een probleem. Een nieuw lid 
moet dan zelf een nieuwe broek kopen. Arjan geeft aan op zoek te gaan naar een oplossing 
voor nieuwe leden. 
 
Arie; stelt voor om familiedag-bord te gebruiken voor aankondigen van wedstrijden. Bestuur: 
actueel houden van een dergelijk aankondigingsbord is vaak een probleem. De familiedag-
commissie gaat het bord verwijderen. 
 
Damesteam; hebben momenteel twee keepsters. Vraag is of zij training kunnen krijgen. 
Bestuur; dit is mogelijk. 
 
Jan; merkt op, dat men niet zuinig is op kleding, tassen e.d., die de vereniging ter beschikking 
heeft gesteld. Doet een oproep om daar wel zorgvuldig mee om te gaan. 
Jan; in een jeugdruimte van het kantine gebouw komt steeds meer rommel terecht. Pim 
maakt een afspraak met Jan om dit verder te bespreken. 
Jan; vraagt om bijvoorbeeld de champions league te kunnen bekijken in de kantine. Bestuur 
(en leden): niet alles kan en mag in een kantine. Voor het tonen van voetbalwedstrijden in 
kantines moet vaak veel abonnementsgeld worden betaald. Het bestuur neemt dit punt mee 
om nader te onderzoeken. 
Ab; opmerking t.b.v. leiders. Alles gaat tegenwoordig via de app. Verzoek om elftallen 
compleet in te vullen.  
 
13.Sluiting 
Voorzitter Pim Vonk sluit de ledenvergadering af en dankt de aanwezige leden voor hun 
aanwezigheid en inbreng. Hij nodigt de leden uit om in de kantine nog een drankje te 
gebruiken. 
 
 


