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Verslag Algemene Ledenvergadering voetbalvereniging SDS’55 
maandag 24 oktober 2022 
 
 
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. De vergadering 
staat stil bij het overlijden van erelid Bertus van Milligen in december 2021. 
 
2.Vaststellen van de agenda 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. We stellen de agenda ongewijzigd vast. 
 
3.Notulen Algemene Ledenvergadering 4 oktober 2021 
De notulen hebben ter kennisneming op de website van SDS’55 gestaan. Vanuit de ALV komt 
een vraag over installatie beregening en de zonneboiler t.b.v. de kleedkamers. De 
beregeningsinstallatie is gerealiseerd. Voor de zonneboiler is gemeente het aanspreekpunt. 
De gehele technische installatie is in eigendom van de gemeente. SDS’55 mag niet zelf iets 
gaan aanpassen aan deze installatie. De ALV vraagt extra aandacht voor dit punt; zeker gezien 
de hoge energieprijzen. O.a. Dirk Nijhof heeft daar enig idee bij door bijvoorbeeld zelf al 
voorbereidingen te treffen. Pim geeft aan nogmaals met de gemeente in contact te treden en 
met Dirk hierover contact te houden. 
Het organiseren van een scheidsrechters cursus is nog niet gerealiseerd. Is nog wel een 
actiepunt van het bestuur. De overige actiepunten zijn gerealiseerd of komen terug op de 
agenda van deze ledenvergadering. De ledenvergadering keurt de notulen goed.  
 
4. Jaarverslag SDS’55 en jeugdbestuur 2020-2021 
Het jaarverslag heeft op de website gestaan. De secretaris neemt het jaarverslag nog kort 
door. De vergadering keurt het jaarverslag goed, dat door de secretaris en het jeugdbestuur is 
samengesteld.    
 
5.Financieel verslag 2021-2022 en begroting 2022-2023 
Penningmeester Teus van de Brink deelt het financieel jaarverslag 2021-2022 (inclusief 
begroting 2022-2023) uit aan de leden. De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers. 
Aantal punten daaruit: onder diversen subsidie corona, 12.000 positief resultaat eigen inzet 
kleedkamers. Kantine heeft goed gedraaid ondanks enkele maanden sluiting wegens corona. 
Kosten fysio zit in ‘abonnementen’; ook post voorzieningen. Teus corrigeert deze nog. Teus 
vervolgt met toelichting op de begroting 2022-2023. Discussie over plaatsen zonneboiler 
komt weer terug. Uit de zaal komt opmerking zelf maar te installeren en niet af te wachten. 
Ook is er een opmerking om van aardgas over te stappen op propaan. Afspraak (zie bij punt 3) 
blijft dat Pim contact zoekt met gemeente Ede en contact houdt met Dirk hierover. 
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Arjan merkt op, dat in de begroting rekening is gehouden met een betaalde 
kantinebeheerder. Voor het bestuur heeft dat al een langere voorgeschiedenis. Het is heel 
lastig om vrijwilligers te vinden voor zaken m.b.t. de kantine: kantinebeheerder, schoonmaak, 
keukenpersoneel en barpersoneel. Dit is al jaren aan de gang. Bestuur is aan de gang geweest 
met professionele ondersteuning. Dit is echter nog niet gelukt. Vanuit de ALV komt het 
initiatief om op een donderdagavond (trainingsavond) na de trainingen de problematiek rond 
de kantine breder aan de orde te stellen. Voorstel datum donderdag 10 november a.s. Het 
bestuur zet de problematiek op rij; gezamenlijk met een aantal aanwezigen van de ALV gaan 
we de kantine-perikelen presenteren.  
 
Teus presenteert verder het voorstel contributie-aanpassing seizoen 2022-2023. Voor 
senioren (competitie) gaat contributie met 10 euro (jaarbasis) omhoog. Voor andere leden 
met circa 5 euro. De volleybaljeugd blijft gehandhaafd op 100 euro. De ALV gaat akkoord met 
de voorgestelde contributieverhoging. Tot slot; afhankelijk van de ontwikkelingen op de 
energiemarkt (lees de enorme prijsstijgingen) komt het bestuur mogelijk tijdens het lopende 
seizoen nog terug bij de ALV.  
De ALV geeft verder goedkeuring aan de begroting 2022-2023. 
 
6.Verslag van de kascommissie 
De kascommissie bestaat momenteel uit Mark van den Brink en Dirk Nijhof. Kevin Horst is 
inmiddels geen lid meer van de vereniging. De kascommissie heeft onlangs met de 
penningmeester een afspraak gehad om de financiën te controleren. De kascommissie geeft 
aan het verschil in budget voor SDS 1 en SDS 2 groot te vinden. Gaat om een budget voor 
extra activiteiten. Voor SDS 1 is dat 2000 euro; voor SDS 2 250 euro. De kascommissie stelt 
gelijkschakeling van het budget voor. 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. 
 
Gert (TC) geeft desgevraagd nog toelichting op investeringen in beeldscherm kleedkamers en 
de nieuwe geluidsinstallatie. Beeldscherm voor o.a. wedstrijdbesprekingen en 
geluidsinstallatie bij thuiswedstrijden. SDS betaalt aan spelers geen vergoedingen om te 
voetballen. Maar investeert bij vraag wel in dit soort extra’s, die het voetballen net wat leuker 
maken. Daarnaast is de geluidsinstallatie ook prima bruikbaar bij andere evenementen 
(bijvoorbeeld familiedag). Ook voor jeugd is er budget voor extra’s. Initiatieven zijn welkom.  
 
Van de kascommissie blijven Mark van den Brink en Dirk Nijhof aan; Herman van Dam stelt 
zich als derde lid beschikbaar De ALV gaat hiermee akkoord.  
 
7.Veilig sportklimaat 
Secretaris Peter van Atten geeft aan de hand van een aantal sheets toelichting op het 
onderwerp ‘veilig sportklimaat’. Via een stappenplan wil SDS’55 komen tot beleid rond dit 
onderwerp. Het SDS-bestuur heeft op basis van een checklist van Centrum voor Veilige Sport 
een eerste risicoanalyse gemaakt. Respons op het invullen van de checklist is niet groot 
geweest. Vanuit de ALV komt de suggestie om via de trainers/leiders app de checklist nog een 
keer uit te zetten om de reacties te verhogen. We staan wat langer stil bij het mogelijk 
aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (of meerdere) bij de vereniging. Twee 
mogelijke kandidaten komen uit de ALV naar voren: Henk van de Berg en Annet van 
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Veldhuizen. Verder bespreken we de mogelijkheden van de vereniging rond aanstellen van 
vrijwilligers, die te maken hebben met de ‘kwetsbare doelgroep’: de jeugd. Bij de optie van 
aanvragen van een VOG-verklaring staan we wat langer stil (VOG=verklaring omtrent gedrag). 
Een club als SDS’55 kent zijn vrijwilligers en bij de teambegeleiding is in principe het 4 ogen 
principe van toepassing met een trainer én een begeleider op een team. Volgende stap in het 
proces is o.a. het bespreken van de uitkomsten van de risico-inventarisatie met het 
jeugdbestuur. 
 
 
8.Bestuursverkiezingen 
Aftredend en herkiesbaar zijn Ab Ortse (wedstrijdzaken) en Teus van de Brink 
(penningmeester). De ALV stemt in met hun herverkiezing. Nieuw verkiesbaar is Michelle van 
Ommen, die o.a. krijgt als aandachtspunt de kantinezaken. Ook hier stemt de ALV mee in.  
 
9.Pauze 
 
10.Rondvraag 
Bettine van de Loenhorst; discussie over verhoging contributie volleybaljeugd van 100 naar 
105 euro. Volleybalcommissie had al met leden gecommuniceerd, dat alleen senioren een 
(kleine) verhoging kregen. Contributie aanpassing komt altijd als voorstel naar de ALV; ALV 
stelt vervolgens het voorstel vast. Het nieuwe bestuurslid Michelle van Omme krijgt o.a. 
kantinezaken in de portefeuille. Pim vult aan; nodig voor verbinding van het bestuur met de 
kantine.  
Dick van Dijk; klein onderhoudsploeg op de maandagmiddag houdt op te bestaan. Leeftijd 
begint een rol te spelen 
Maarten Jansen; af en toe gaat alcohol mee naar binnen de hekken. Is niet toegestaan. 
Reactie Teus (namens bestuur); inderdaad niet toegestaan. Er is controle op en in 
voorkomede gevallen spreken we mensen aan hierop.  
Lennart; fotomoment teams liep niet vlekkeloos. 1e selectie heeft afgezegd i.v.m. nog niet 
beschikbaar zijn van nieuwe shirts.  
 
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.  
 
Actiepunten ALV 24 oktober 2022 
 

1. Bestuur treedt nogmaals met gemeente in contact over zonneboiler e.a. en houdt 
contact hierover met Dirk Nijhof 

2. Organiseren scheidsrechters cursus in Wekerom 
3. Initiatief vanuit ALV om op donderdag 10 november 2022 (na trainingen) 

problematiek rond kantine breed aan orde te stellen. Plaats kantine SDS’55 
4. Checklist Veilig Sportklimaat nogmaals uitzetten via WhatsApp SDS trainers en SDS 

leiders 


