Verslag Algemene Ledenvergadering voetbalvereniging SDS’55
maandag 30 september 2019
1.Opening
Voorzitter Pim Vonk opent om 20.30 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Er zijn 32
leden aanwezig (inclusief het bestuur). Pim verwelkomt de aanwezige leden, in het bijzonder
de ereleden Hennie van Ee en Herman Sündermann. Van Henk Schreuder heeft hij een
afzegging gekregen.
2.Vaststellen van de agenda
Na dit punt voegt Pim in als extra agendapunt het benoemen van een erelid. De leden hebben
geen aanvullingen op de agenda.
2a.Benoemen erelid
Pim nodigt Jan van Luttikhuizen uit om naar voren te komen. Jan heeft zich in het verleden als
voetballer en in allerlei functies bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de vereniging.
Momenteel is Jan actief als kantinebeheerder. Pim houdt een mooi verhaal waarin hij namens de vereniging- zijn dank en waardering uitspreekt voor Jan. Het bestuur draagt Jan
voor om erelid te worden van SDS’55. De aanwezige leden stemmen in met applaus voor Jan.
Pim overhandigt een oorkonde en de bloemen aan het nieuwe erelid.
3.Notulen Algemene Ledenvergadering 24 september 2018
De notulen hebben ter kennisneming op de website van SDS’55 gestaan. De ledenvergadering
keurt de notulen goed.
4. Jaarverslag SDS’55 2018-2019
Het jaarverslag heeft op de website gestaan. De vergadering keurt het jaarverslag goed, dat
door de secretaris is samengesteld.
5.Jaarverslag SDS’55 2018-2019 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 2018-2019 en begroting 2019-2020
Penningmeester Arjan Janssen deelt het financieel jaarverslag 2018-2019 (inclusief begroting
2019-2020) uit aan de leden. De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers.
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SDS’55 heeft seizoen 2018-2019 afgesloten met een positief resultaat van € 19.900
veroorzaakt door vooral gestegen baten. De inkomsten uit contributies zijn wat hoger door de
(kleine) contributieverhoging van vorig seizoen. De veilingavond heeft een mooie opbrengst
gehad, die deels naar een goed doel (ALS) en deels naar SDS is gegaan. Bij de kantineopbrengsten zien we de grootste sprong. Bij de familiedag is rekening gehouden met een
mindere opbrengst, maar dat viel mee. Ook de nacompetitie-wedstrijd zorgde voor extra
kantine-inkomsten.
De kosten zijn in lijn geweest met de begroting. Bij huisvesting viel de energierekening mee
en bij groot onderhoud was er geen sprake van grote uitgaven. De wedstrijdkosten zijn iets
toegenomen door nagekomen declaraties was kosten. De kantinekosten zijn toegenomen;
oorzaak hogere omzet (meer inkoop).
Bij afschrijvingen; de kantine is financieel afgeschreven. Bij de reservering houden we
rekening met een eventueel nieuw clubgebouw. De liquide middelen zijn behoorlijk gestegen.
Bij de begroting 2019-2020 zijn de kantineopbrengsten conservatief ingeschat; een goede
familiedag kan weer een plus zijn. Er is sprake van een sluitende begroting met een klein
positief resultaat van € 2000. De leden hebben geen aanvullende vragen voor de
penningmeester.

7.Verslag van de kascommissie
Gert Schreuder doet namens de kascommissie verslag. De kascommissie heeft onlangs met de
penningmeester een afspraak gehad om de financiën door te nemen. Ondanks het positieve
resultaat is de kascommissie kritisch door de cijfers heengegaan. Ze hebben geen op- of
aanmerkingen en verlenen het bestuur decharge.
De kascommissie vraagt aan het bestuur bij de gemeente vingers aan de pols te houden
m.b.t. de toekomst op het huidige sportpark. Het huidige sportpark kan mogelijk in de
toekomst door de gemeente aangewend worden voor nieuwbouw van woningen. Pim geeft
aan, dat het bestuur contact heeft hierover met de gemeente, maar dat de gemeente hier
geen harde uitspraken over doet. Arjan geeft aan, dat het goed is voor een eventuele
verhuizing geld achter de hand te hebben (zoals momenteel het geval is)
Gert Schreuder is aftredend uit de kascommissie. Uit de vergadering komt Kevin Horst als
nieuwe kandidaat voor deze commissie. Pim dankt Gert Schreuder voor zijn bijdrage de
afgelopen jaren.
8.Volleybal
Secretaris Peter van Atten deelt de begroting volleybal uit aan de aanwezige leden. Via de
uitnodiging voor de ALV hebben de leden de andere stukken over dit punt gekregen: de
aanleiding en het voorstel voor de aanpassingen van de statuten. Peter geeft een toelichting
op het verzoek van de volleybal om zich aan te sluiten bij SDS’55. Een eigen vereniging
oprichten was voor de volleyballers niet haalbaar. Ze zoeken wel naar structuur onder hun
activiteiten zoals een ledenadministratie, contributie-inning en mogelijk spelen van
competitie. Het bestuur van SDS’55 is positief meegegaan met het verzoek. We hebben
daarbij een aantal voorwaarden bij gesteld: een sluitende begroting voor de volleybal, het
vormen van een commissie volleybal en vertegenwoordiging in het bestuur. Daarnaast heeft
het bestuur bij de volleybal aangegeven, dat bij het opnemen van volleybal in de vereniging
een statutenwijziging nodig is, die goedkeuring van de algemene ledenvergadering behoeft.
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Sportservice Ede heeft hierin geadviseerd; de voorgestelde aanpassing zijn ook voorgelegd
aan de KNVB en NEVOBO; deze zijn akkoord.
Peter geeft verder een toelichting op de begroting. Belangrijkste inkomsten vormen de
contributies, die iets hoger zijn dan voor de voetbal. Zaalsport is in het algemeen wat
duurder. Belangrijkste uitgaven vormen de zaalhuur en vergoeding voor de trainer.
Vanuit de leden komen verschillende vragen over het opnemen van de volleybal in de
vereniging. Loopt SDS’55 financieel risico m.b.t. volleybal? Arjan geeft aan, dat de contributieinning vooraf plaats heeft en dat de kosten door het seizoen heen ontstaan. Voor te maken
uitgaven moet de volleybal overleggen met de nieuwe penningmeester. Pim vult aan, dat dat
de risico’s aanvaardbaar zijn. De volleybal heeft de afgelopen tijd gebruik kunnen maken van
‘Beweegdorp’. Er is door de volleybal al een buffer voor de kosten opgebouwd. Er is een
vraag vanuit de leden waarom geen vertegenwoordiging van de volleybal aanwezig is op de
ALV. Het bestuur heeft hiervoor gekozen, zodat de leden van SDS vrijuit zich kunnen
uitspreken over al dan niet opname van de volleybal en de statutenwijzigingen. Op de vraag
of de kantine iets heeft aan nieuwe volleybal-leden, geeft Pim aan deze ook kunnen
deelnemen aan de extra activiteiten, die SDS organiseert. Heeft deelname van volleybal nog
consequenties voor vrijwilligers/commissies binnen SDS? Het algemeen bestuur krijgt
natuurlijk met deelname van volleybal te maken, maar ook de sponsorcommissie of de
vrijwilliger materialen (bij bestelling van bijvoorbeeld tenues). De sponsorcommissie geeft
aan, dat zij het jammer vinden vooraf hierin niet betrokken te zijn. Voor sponsoring is het van
belang, dat dit via de sponsorcommissie loopt. Zaken moet niet door elkaar gaan lopen.
Op de vraag of andere sporten zich ook kunnen aansluiten, geeft Pim aan dat dit momenteel
niet in beeld is. De volleyballers bestaan vooral uit dames uit Wekerom, maar ook uit de
omliggende dorpen zijn er deelnemers.
Na de uitwisseling van vragen en antwoorden geeft Peter een toelichting op de voorgestelde
aanpassingen in de statuten. In grote lijnen is overal waar voetbal is benoemd ook volleybal
toegevoegd. En waar KNVB is vermeld ook de NEVOBO. Bij artikel 17 Toegang en
besluitvorming algemene vergadering is ook de zeggenschap over specifieke voetbal- en
volleybalzaken geregeld. Voor aanpassingen in de statuten is een twee derde meerderheid
van de uitgebrachte stemmen vereist. Het algemeen bestuur vraagt aan de leden of zij door
middel van handopsteking akkoord kunnen gaan met de voorgestelde statutenwijzigingen.
Het bestuur en leden constateren uit opgestoken handen tijdens de stemming, dat de
vereiste twee derde meerderheid zonder enige twijfel is gehaald, zodat de aanpassingen in de
statuten zijn goedgekeurd.
Via Herman Sündermann heeft het bestuur nog enkele voorstellen tot aanpassing van de
statuten binnengekregen. Dit heeft betrekking op het toevoegen ‘lid van verdienste’ en
vrijstelling van contributie-betaling door een lid van verdienste. Dit volgt de gangbare huidige
praktijk m.b.t. deze zaken. In het verleden zijn de statuten op deze onderdelen nog niet
aangepast wegens de kosten. Het voorstel van Herman is om dit nu gelijk mee te nemen,
omdat de statuten toch worden aangepast i.v.m. de volleybal.

Huidig:
Artikel 4 lid 4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens
bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat “erelid” verlenen.
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Voorstel aanpassing:
Artikel 4 lid 4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens
bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat “erelid” of “lid van verdienste”
verlenen.
Huidig:
Artikel 13 lid 3. Degene, aan wie het predicaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het betalen
van contributie.
Voorstel aanpassing:
Artikel 13 lid 3. Degene, aan wie het predicaat erelid of lid van verdienste is verleend, is
vrijgesteld van het betalen van contributie.
Formeel moet een voorstel tot statutenwijziging 14 dagen vooraf kenbaar worden gemaakt.
De algemene ledenvergadering besluit over het voorstel te stemmen, omdat het feitelijk gaat
om formeel vastleggen van de huidige praktijk. Het is praktisch om hiervoor niet apart een
nieuwe ledenvergadering voor uit te schrijven. De algemene vergadering gaat met
bovenstaand voorstel akkoord.

9.Bestuursverkiezing
Bestuursverkiezing:
Voor de vacante positie van penningmeester:
Teus van den Brink
Aftredend en herkiesbaar:
Ab Ortse (wedstrijdsecretaris)
Aftredend en niet-herkiesbaar:
Arjan Janssen (penningmeester)
De ledenvergadering gaat akkoord met de voordracht van Teus van den Brink als nieuwe
penningmeester en met de herverkiezing van Ab Ortse. Voorzitter Pim Vink dankt Arjan
hartelijk voor zijn inzet en inbreng in het algemeen bestuur. Arjan krijgt bloemen en een
cadeaubon overhandigd.
10.Rondvraag
Actielijst
Gert stelt voor een actielijst aan de notulen toe te voegen en deze later in het jaar te
communiceren met de leden.
Website/pr functie
Gert geeft aan, dat de website op gebied van de sliders niet actueel is. Mathijs houdt dit
zoveel mogelijk in de gaten, maar is op zich momenteel niet verantwoordelijk voor de
content. De discussie verplaatst zich naar de behoefte aan een PR functionaris. Een bekend
gegeven. Het is tot op heden niet gelukt om hiervoor iemand te vinden. Lennart houdt zich
bezig met het facebook beheer. Ook hiervoor wordt weinig inhoud en/of fotomateriaal
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ingeleverd. Mathijs biedt aan verantwoordelijk te willen worden voor de inhoud van de
website.
Scheidsrechters
Michiel kaart scheidsrechterproblematiek aan. Een team heeft de eigen wedstrijd moeten
fluiten. Pim wil met de betrokken elftallen (3e, 4e en 5e) aan tafel om zaak te bespreken. Ook
Reinier is hierbij betrokken. Gert vult aan, dat er een scheidsrechter pool bestaat, waar je
voor 25 euro een goede scheidsrechter kan regelen. TC wil hierover gegevens achterhalen.
Budget is van belang.
Verlichting
Jan Willem geeft aan, dat veldverlichting (in de maand december) bij wedstrijden, die om
15.00 uur starten veel geld kosten. Als wedstrijd om 14.30 uur start dan hoeven we de
verlichting niet te gebruiken. De aanvang van de wedstrijden heeft waarschijnlijk te maken
met de capaciteit van de kleedkamers. Als tijden niet aangepast kunnen worden is verlichting
gewoon noodzakelijk.
Ledenadministratie
Ced benoemt onduidelijkheid bij mogelijk opzeggen door een lid van het lidmaatschap. Gang
van zaken rond opzeggen staat op de website. Discussie over al dan niet ophangen van
informatie op het prikbord. Website is bij uitstek de plek voor dergelijke informatie.
Spelleiding bij 8 spelers
Bethine vraagt of bij een team van 8 spelers een scheidsrechter nodig is. Bij jeugd is er geen
scheidsrechter, maar een spelleider. Bij een senioren is er wel sprake van een scheidsrechter.
Familiedag
Dit jaar gepland op zaterdag 20 juli 2020
Prijzen kantine
Jan heeft gehoord dat de prijzen in de kantine wat aangepast worden. Het voorstel komt
eraan; inkoop via Heineken wat duurder geworden.
Uitleg verlichting
Arie vraagt op een nieuwe trainer of leider info krijgt over werking veldverlichting. Dit is het
geval. In één situatie is aan een leider uitleg aangeboden; deze vond het niet nodig. Niet
helemaal goed gegaan.
Vullen wedstrijdformulier
Ab vraagt bij leiders om medewerking het wedstrijdformulier vrijdag van te voren te vullen;
spelers erin zetten. Uitslag kunnen leiders er niet in zetten; uitslag doorgeven aan Ab. Bij
uitwedstrijden geeft de andere partij de uitslag door.
Sociaal veilig klimaat
Pim geeft aan, dat het bestuur werk wil maken van een sociaal veilig sportklimaat bij SDS. Hij
noemt de aanstelling van een vertrouwenspersoon en instellen van een VOG (verklaring
omtrent gedrag) voor vrijwilligers, die met kwetsbare groepen te maken hebben. Daarnaast ie
er aandacht voor het opleiden van jeugdtrainers en (met Reinier) komt er aandacht voor de
spelregels.
11.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.
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Actiepunten:
Algemeen Bestuur
- Met de gemeente Ede goed contact houden m.b.t. mogelijke toekomstige
ontwikkelingen sportpark De Beek
- Aanpassen statuten bij notaris regelen
- Onderzoeken vervroegen starttijdstip decemberwedstrijden; momenteel 15.00 uur
naar 14.30 uur; gebruik veldverlichting is dan niet nodig
- Beleid ontwikkelen sociaal veilig sportklimaat; vertrouwenspersoon en VOG (verklaring
omtrent gedrag)
- Aandacht geven aan opleiden jeugdtrainers en aandacht voor spelregels
- Bespreken scheidsrechterproblematiek met 3e, 4e en 5e elftal

Technische commissie
Gegevens/info over scheidsrechters pool achterhalen
Allen
- Vinden van een PR-functionaris voor SDS’55
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