
 

 

ALV 2018 uitnodiging, agenda 

 

 

Algemene Ledenvergadering Sportvereniging Vledder 
 
 

Geacht lid van Sportvereniging Vledder, 

 

 

Wij nodigen u uit voor de Algemene Ledenvergadering op  

 

woensdag 19 september 2018 om 20.00 uur in De Tippe te Vledder 

 

We doorlopen het afgelopen seizoen en kijken vooruit. Alle sporttakken passeren de revue, 

evenals de bestuurssamenstelling, het ledental, de activiteiten en de financiën. 

Komt u meedenken? We staan open voor frisse ideeën.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

bestuur SV Vledder,  

Katrien Slot, secretaris 

 

 

 

 

AGENDA 

 

1) Opening 

 

2) Notulen algemene ledenvergadering 13 september 2017  

 

3) Jaarverslag 2017 / 2018 secretaris (Katrien) 

 

4) Jaarrekening 2017 / 2018 penningmeester (Ginie) 

 

5) Verslag kascommissie (Philip Boot en Bert Katsburg) 

 

6) Verkiezing kascommissie 2018 / 2019 

 

7) Begroting 2018 / 2019, voorstel en vaststelling contributie 2018 / 2019 

 

8) Samenstelling bestuur 

Vacature:  lid algemeen bestuur Gym jeugd. 

 Rooster van aftreden dagelijks bestuur 

  

9) Rondvraag   

 

10) Sluiting 

  



 - 2 - 

Notulen ALV 2017 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING SPORTVERENIGING VLEDDER OP  

woensdag 13 september 2017 om 20.00 uur in DE TIPPE te VLEDDER 

 

1) Opening: aanwezig zijn 5 bestuursleden en 10 belangstellende leden. 
 

 Aanwezig Afw. met kennisgeving : 

 

 

Bestuur 

 

Monique Molenaar, voorzitter 

Ginie Bennink, penningmeester 

Katrien Slot, secretaris 

Bart Kisjes, lid AB voor Badminton 

Betty Winters, aftredend lid AB voor Volleybal 

 

 

 

Leden 

 

Wil Gros (Sf) 

Henk Gros (Sf) 

Wolter van Tarel (Vb) 

Jan Voorstok (Vb) 

Berto de Jong (Vb) 

Marco Bisschop (Vb) 

 

 

Nelleke Boot  (Bm) 

Jeroen v.d.Berg (Vb) 

Philip Boot (Bm)  

 

Moniek de Ridder  
(kandidaat lid AB voor Vb) 

 

 

Ineke van Tarel (Vb) 

Bert Katsburg (Sf) 

Annie Koopman (Vb) 

Fronica Schoolmeester (Arb) 

 

 

De voorzitter heet allen welkom. 

 

2) Notulen Algemene Ledenvergadering 21 sept. 2016 (meegestuurd met uitnodiging).  

De notulen worden vastgesteld. 
 

3) Jaarverslag 2016 / 2017 secretaris. Wordt uitgedeeld, gezamenlijk doorgenomen, en zonodig door 

het bestuur toegelicht.  

 

4) Ervaringen activiteitencommissie. Wolter van Tarel  rapporteert: 

De bedoeling was om met de Kerstmarkt en de Kofferbakmarkten wat meer geld in de clubkas te 

krijgen, enerzijds om contributieverhogingen te beperken, anderzijds om de verenging wat meer 

uitstraling te geven. Uitstraling en gezelligheid waren er zeker, dankzij een aantal actieve leden uit 

alle sporttakken. Het te verwachten financiéle resultaat - Oktober nog meegerekend- zal op een 

paar honderd euro’s uitkomen. Plannen voor het nieuwe seizoen zijn al in de maak. De publiciteit 

voor de acties kan beter en duidelijker. 

 

5) Jaarekening  penningmeester. Boekjaar 2016 / 2017. Uitgedeeld. Penningmeester licht toe: 

In de ALV sept. 2016 werd  een contributieverhoging besloten. Omdat in november onverwachts 

de zaalhuur werd verlaagd, heeft het bestuur voor de laatste 3 termijnen het oude contributietarief 

opnieuw ingevoerd. 

Het positief resultaat van dit boekjaar is (naast de opbrengst van de activiteiten-commissie) ook te 

danken aan de indrukwekkende sponsorbedragen (RABO bank en Fonds Bercoop) ten bate van de 

aangeschafte airtrack. 

 
6) Verslag kascommissie. 

De kascommissie - Jan Voorstok  en Philip Boot - heeft kas en boeken gecontroleerd en alles in 

orde bevonden. De commissie complimenteert de penningmeester en stelt voor haar decharge te 

verlenen. Hiertoe wordt door de vergadering besloten. 

 

7) Verkiezing kascommissie. 

Jan Voorstok  is aftredend en wordt bij acclamatie opgevolgd door Bert Katsburg (Sportfit). 

De commissie bestaat nu uit Philip Boot en Bert Katsburg. 

Berto de Jong (Volleybal) stelt zich beschikbaar als reserve. 

 



 - 3 - 

Notulen ALV 2017 

 

 

8) Begroting en vaststelling contributie 2017/2018.  Penningmeester licht toe:  

Hoewel de afgetopte zaalhuur wat ruimte biedt, worden er geen bijzondere inkomsten verwacht, 

terwijl het ledenaantal daalt en er een extra trainer nodig is voor Volleybal. Kortom: de begroting 

laat een negatief resultaat zien.  

Toch stel het bestuur géén contributieverhoging voor. Gezien de bestaande reserves is het tekort in 

de begroting acceptabel. 

De vergadering gaat unaniem accoord met dit voorstel. 

Gemaakte opmerkingen hierbij: De aitrack biedt een nieuwe kans om leden aan te trekken. Er is al 

een jeugdspringploeg opgericht. Hiervoor reclame make met filmpjes, open lessen en demo’s. 

Ook de jeugvolleybalploeg is zo’n kans. 

 

9) Samenstelling bestuur. 

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden, waarvan één aftredend: 

Betty Winters, lid Algemeen Bestuur, contact Volleybal, treedt af. Kandidaat Moniek de Ridder 

wordt bij acclamatie benoemd in deze functie. 

Blijft 1 vacature: lid Algemeen Bestuur voor Gymnastiek jeugd. Tot op heden zijn hiervoor geen 

kandidaten bereid gevonden. 

Voorzitter Monique overweegt een alternatieve werkvorm voor deze functie . 

 

10) Rondvraag. 

Henk Gros, lid Sportfit,  is onder de indruk van de diversiteit van alle sporttakken en het werk dat 

dit met zich meebrengt.Hij spreekt zijn waardering uit voor de inzet van het bestuur. 

Philip Boot, lid Badminton en voormalig voorzitter van SVV, vraagt en krijgt toestemming om  

iets te vertellen over zijn zoektocht naar degenen die het langst lid zijn van de vereniging. 

Enkele punten uit zijn verhaal:  

 Sportvereniging Vledder is in september 1973 ontstaan door samensmelting van een aantal kleine 

sportverenigingen in de voormalige gemeente Vledder.  Zo herinnert Philip  zich de naam DSV   

(‘Door Sport Vereend’ ??)  van één van die verenigingen.  

 Vijf leden zijn zonder onderbreking lid van SVV sinds de oprichting, dus nu al 44 jaar!  

Dat zijn: Jan Voorstok, Philip Boot, Nelleke Boot, Grietje Knecht en Willy Leever. 

Philip vroeg zich af: Als je ook het lidmaatschap van de oorspronkelijke verenigingen meerekent,  

wie van deze 5 is dan het allerlangst ononderbroken lid van ‘een’ sportvereniging in Vledder? 

 Na wat speurwerk kwam hij uit bij Grietje Knecht en Willy Leever . Deze twee dames waren al 

voor de fusie lid van een gymnastiekvereniging. Grietje nog iets langer dan Willy. Beiden 

gymmen nog steeds in onze huidige sporttak Gym Volwassenen (alias ‘damesgym’). 

 Tenslotte: Gezelligheid was er altijd al bij SVV. Zoals bijvoorbeeld in 1979 bij de feestelijke 

gymuitvoering ‘met Bal na‘ ! … 

 

11) Sluiting. 

Voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan de vergadering. 

 

 

 
Katrien Slot, notulist 

 

september 2018 

 


