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Verslag Algemene Ledenvergadering voetbalvereniging SDS’55 
maandag 4 oktober 2021 
 
 
1.Opening 
Voorzitter Pim Vonk opent om 20.00 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Er zijn 20 
leden aanwezig (inclusief het bestuur). Pim verwelkomt de aanwezige leden. Herman 
Sündermann en Anton Tick hebben aangegeven verhinderd te zijn.  
 
2.Vaststellen van de agenda 
Pim voegt als extra agendapunt in het benoemen van 3 leden van verdienste als punt 8a. De 
leden hebben geen aanvullingen op de agenda. 
 
3.Notulen Algemene Ledenvergadering 30 september 2019 
De notulen hebben ter kennisneming op de website van SDS’55 gestaan. De ledenvergadering 
keurt de notulen goed.  
 
4. Jaarverslag SDS’55 en jeugdbestuur 2020-2021 
Het jaarverslag heeft op de website gestaan. De vergadering keurt het jaarverslag goed, dat 
door de secretaris en het jeugdbestuur is samengesteld. 
 
5.Financieel verslag 2020-2021 en begroting 2021-2022 
Penningmeester Teus van de Brink deelt het financieel jaarverslag 2020-2021 (inclusief 
begroting 2021-2022) uit aan de leden. De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers.  
Punten hieruit: bij inkomsten valt op de 23000 euro aan coronasteun van de overheid. 
Balsponsors zijn dit seizoen niet gefactureerd (vrijwel geen competitiewedstrijden gespeeld). 
Overige kosten lager uitgevallen; aanschaf koelkasten nu als afschrijving opgenomen. Veel 
kosten zijn lager uitgevallen door ontbreken van activiteiten door corona. Bij pagina 7 
resultaat volleybal negatief. Geeft vertekend beeld; contributie is later geïnd. Anders 500 
euro in de plus. Het bedrag reserve voor de jeugd neemt erg toe; aan jeugdbestuur is 
aangegeven daar iets mee te doen. Bij pagina 6 geeft jaarrekening 2020-2021 klein positief 
saldo te zien van 1500 euro. Pagina 3 toelichting balans: voorraad keuken naar beneden. 
Afgelopen tijd veel weggedaan door sluiting kantine; spullen buiten de datum. Contributie is 
door leden ondanks corona netjes betaald. Penningmeester spreekt hierover zijn waardering 
uit aan de leden. Overzicht balans; liquide middelen zijn hoog. Opmerking uit de zaal: subsidie 
is belastingvrij; is om kosten te compenseren. SDS betaalt cursuskosten trainer; deze gaat ‘B’ 
doen. 
 
Begroting 2021-2022; Teus vervolgt met een toelichting op de begroting. Contributie 
hetzelfde, sponsoring iets meer, volleybal ongeveer hetzelfde. Kantine omzet geraamd op 
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79000 euro. Opmerking uit de zaal; energiekosten kunnen hoger uitvallen door prijsstijgingen. 
De begroting laat uiteindelijk een kleine plus zien.  
 
Vraag uit de zaal over zonnepanelen; voor groot onderhoud kleedkamers heeft gemeente Ede 
bepaald budget beschikbaar gesteld. Door veel eigen werk hoopt de onderhoudscommissie 
geld te kunnen ‘overhouden’ om te investeren in zonneboiler-panelen en zonnepanelen. Pim 
geeft aan ook een beregeningssysteem te willen aanleggen op het B (gras) veld. Over twee 
weken hoopt de onderhoudscommissie de kleedkamerrenovatie afgerond te hebben.   
 
6.Verslag van de kascommissie 
De kascommissie, die bestaat uit Cornaldo van den Hoek, Martien van den Berg en Kevin 
Horst heeft op 30 september 2021 een afspraak gehad met de penningmeester voor de 
controle van de financiën van de vereniging. De kascommissie heeft de jaarrekening en de 
verantwoording van het bestuur over het seizoen 2020-2021 onderzocht en akkoord 
bevonden en verlenen het bestuur decharge. De ALV stemt hiermee in. 
Van de kascommissie blijft Kevin Horst aan en zijn aftredend Cornaldo van den Hoek en 
Martien van de Berg. Vanuit de ALV geven Dirk Nijhof en Mark van den Brink zich op voor de 
kascommissie.  
 
7.Aanpassing van de statuten versie 17 augustus 2021 
Secretaris Peter van Atten geeft een toelichting op dit punt. De concept statuten zijn vooraf 
aan de ALV gepubliceerd op de website van SDS’55. De rode en groene markering (over 
toetreding van volleybal) zijn tijdens de ALV van 30 september 2019 al goedgekeurd. 
Notariskantoor VPVA heeft daarna nog enkele aanpassingen/actualisaties voorgesteld; 
markeringen in geel. In 2020 heeft het bestuur dit niet voor kunnen leggen aan de leden, 
omdat door corona de ALV niet is doorgegaan. Per 1 juli 2021 is inmiddels ook de Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden, waaraan ook SDS’55 dient 
te voldoen. De WBTR is onder andere bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel 
beheer en misbruik van positie tegen te gaan. Het SDS-bestuur heeft daarom een 
bestuursprotocol opgesteld. Ook maakt het bestuur gebruik van de RABO-app om zicht te 
houden op bankrekening van SDS’55 en heeft het een bestuursaansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten.  
De blauwe markeringen in de concept statuten zijn aanvullingen van notariskantoor VPVA in 
het kader van de WBTR. De ALV gaat met algehele stemmen akkoord met de voorgestelde 
aanpassingen van de statuten van SDS’55. Het bestuur kan nu verder met VPVA om de 
aanpassingen in de statuten vast te laten leggen. 
 
8.Bestuursverkiezingen 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Ingrid van de Kamp en Hans Bettink. Ingrid is momenteel 
op vakantie. Pim dankt Hans voor alle bestuurlijke inzet de afgelopen jaren. Hans blijft als 
trainer actief bij SDS’55. Pim spreekt namens de club zijn waardering uit en overhandigt een 
bos bloem en een cadeaubon.  
Aftreden en herkiesbaar zijn Pim Vonk en Peter van Atten. De ALV gaat akkoord.  
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8a.Benoeming leden van verdienste 
Het bestuur draagt 3 leden voor als ‘lid van verdienste’: Gert de Wit, Dick van Dijk en Henk 
van de Kamp. De ALV begroet dit met applaus. Voorzitter Pim Vonk houdt voor elk van de 
nieuwe leden van verdienste een praatje als dank voor hun jarenlange inzet voor SDS’55.  
 
9.Pauze 
 
10.Rondvraag 
Martin; leden van verdienste/ereleden meer zichtbaar maken. Bijvoorbeeld in de kantine. 
Momenteel hangen fotolijstjes van leden van verdienste en ereleden in de bestuurskamer. 
Misschien kunnen de namen van genoemde leden een plekje krijgen in de kantine. Bestuur 
gaat mogelijkheden bekijken. 
Martin; mist Jan Luttikhuizen op ALV. Pim geeft toelichting op het contact met Jan 
Martin; in nieuwste uitgaven SDS Nieuwsblad staat column met o.a. tekst over sv Harskamp. 
Hij geeft aan, dat Harskamp niet gelukkig zal zijn met deze tekst. Pim geeft aan, dat bestuur 
actie zal ondernemen op dit punt. Bestuur toetst inhoud van de krant niet vooraf. Daar is nog 
nooit enige aanleiding toe geweest. 
Gert; opkomst ALV is vanavond vrij beperkt. Hij had uitnodiging ook via de mail verwacht. 
Bestuur heeft leden uitgenodigd via papieren info in hal kantine; publicatiebord. Maar toch 
ook via een mailing aan alle leden.  
Gert; ALV 2020 is niet doorgegaan. Dit had ook digitaal kunnen worden georganiseerd. 
Bestuur heeft hiervoor niet gekozen. Jaarverslag en notulen zijn wel gepubliceerd op de 
website. Ook de financiën zijn gecontroleerd (en in orde bevonden) door de kascommissie. 
Annet; heeft vraag gekregen of SDS’55 een vertrouwenspersoon heeft. In ledenvergadering 
van september 2019 heeft bestuur aangegeven werk te willen gaan maken van beleid rond 
een sociaal veilig sportklimaat bij SDS. Dit heeft nog geen handen en voeten gekregen. Een 
vertrouwenspersoon heeft SDS dan ook niet. Het bestuur pakt de draad komend seizoen op. 
Annet; n.a.v. ALV 2019. Vervroegen van wedstrijden in wintermaanden van 15.00 naar 14.30 
i.v.m. gebruik veldverlichting. Bestuur heeft dit punt opgepakt. Probleem hierbij is capaciteit 
kleedkamers en ineenschuiven veldprogramma KNVB. Tijdens de ALV heeft bestuur niet 
precies helder meer wat uitkomsten hiervan zijn. 
Reinier; problematiek scheidsrechters. Spoeling is dun. Suggestie wordt gedaan om een 
scheidsrechters cursus naar Wekerom te halen. 
Dick; zitbank uit de kantine staat momenteel buiten; wordt afgevoerd.  
Hans; aandacht zo veeljarig bestaan SDS’55. Op 12 november a.s. komt er een 
vrijwilligersfeest voor iedereen. Organisatoren Daniëlle, Lennart en Michelle en Sander. Voor 
de jeugd wordt iets apart georganiseerd 
Pim; wil contact leggen met trainers/begeleiders over materiaalgebruik: hoedjes, ballen, 
hesjes, doelen etc.  
 
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 4 oktober 2021 
  

1. Na oplevering grootonderhoud kleedkamers met resterende budget gemeente 
(mogelijk aangevuld met eigen budget) maatregelen nemen op gebied duurzaamheid: 
o.a. zonneboiler en zonnepanelen. 

2. Wens beregeningssysteem aanbrengen B (gras) veld 
3. ALV heeft voorgestelde aanpassingen statuten goedgekeurd; bestuur maakt werk 

ervan om statuten bij notariskantoor VPVA definitief aan te passen 
4. Overzicht leden van verdienste en ereleden meer zichtbaar maken in kantine 
5. Actie ondernemen tekst Nieuwsblad SDS column bladzijde 9 
6. Beleid ontwikkelen sociaal veilig sportklimaat; vertrouwenspersoon en VOG (verklaring 

omtrent gedrag) 
7. Organiseren scheidsrechters cursus in Wekerom 
8. Contact leggen met trainers/begeleiders over materiaalgebruik: hoedjes, ballen, 

hesjes, doelen etc.  
 

 
 
 
 


