
Notulen Algemene Ledenvergadering sv Spartanen 

 

Datum  : vrijdag 18 september 2015 

Aanvang : 20:30 uur 

 

1. Opening 

Jack heet alle aanwezigen welkom en meld dat de vereniging uit 650 leden bestaat waarvan 

80% jeugd.  

 

2. Goedkeuring notulen 

Geen op- of aanmerkingen, de notulen zijn dus vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

Afwezig met afbericht: 

Renée Honing, Ronald Wallaart, Mirja Kraakman, Willem Overboom, Niels Koeman, Ariënne 

Stoffers, Lex Markus en Martin Stam.  

 

4. Financieel jaarverslag 

Het afgelopen seizoen is afgesloten met een winst van € 3500,--.  Hieronder de opvallendste 

posten.    

- Personeelskosten zijn  gedaald (jeugdtrainer weg en vrijwilliger voor terug).  

- Huisvestingskosten zijn gedaald (geen nieuwbouw) 

- Energiekosten zijn gedaald (vorig jaar was er een opname en daardoor was de rekening 

hoger. De jaren daarvoor was het geschat).   

- Accommodatiekosten sportvelden zijn gestegen (renovatie B, C veld, aanschaf nieuwe 

hoofdpoort en aanschaf frames voor reclamedoeken.  

- Wedstrijdkosten zijn gestegen voor de handbalafdeling (zaalhuur en bondskosten)  

- Wedstrijdkosten zijn gedaald voor de voetbalafdeling 

- Wedstrijdkosten voor de jeugd zijn ook gestegen (E-jeugd speelt hoger en daar zijn meer 

kosten aan verbonden, denk aan scheidsrechters enz. ) 

 

Er wordt een contributieverhoging voorgesteld van € 2,50 bij de voetballeden en € 3,00 bij 

de handballeden. Er kwam wel enige discussie opgang maar na uitleg dat er behoorlijke 

bezuinigingen zitten aan te komen en er nu alvast wat reserve moet worden opgebouwd 

word deze verhoging goedgekeurd. 

Jeroen Kamp  en Gerard Laan hebben de boeken gecontroleerd en vastgesteld dat deze  een 

correcte weergave geven. De boekhouding klopt. Gerard complimenteerde Mark dat alles er 

overzichtelijk en geordend uitzag. De penningmeester krijgt hiermee decharge. Jeroen kamp  

wordt opgevolgd door John Mol en Jan Starmans is reserve.  

 

5. Handbal jaarverslag 

Bij afwezigheid van Renée geeft Mariët het jaaroverzicht. Het Seizoen 2014-2015 begon 

voor de handbalafdeling dramatisch ivm het overlijden van hoofdtrainer Jaap Roos op 61 

jarige leeftijd. Na wat improvisatie was het toch weer gelukt om alles goed te laten draaien. 



Het seizoen werd gestart met 15 teams waaronder 1 herenteam en 2 dames 

recreantenteams. Daarnaast was er ook een mini team die in toernooivorm mee ging 

spelen. Deze speelden op een half veld met kleine doeltjes en een zachte bal.  

Celine Harder trainde de jongste jeugd maar moest halverwege het seizoen stoppen 

vanwege school. Ilse Stam en Marieke Beerepoot, beiden van de B1, namen dit met veel 

enthousiasme over.  

De  E1 werd twee keer  kampioen op het veld en de B1 éen keer , de D2, E2 (alweer voor de 

derde keer)en Recreanten 2 werden in de zaal kampioen.   

Het beachtoernooi was de afsluiting van het seizoen. Ook dit jaar werd er voor gekozen om 

te handballen en te voetballen.  Alles is goed verlopen maar het weer…..het had iets warmer 

mogen zijn. Hierdoor was het eerder afgelopen dan gewenst.   

De Handbal kan terug kijken op een goed seizoen met allerlei nieuwe zaken in het verschiet.  

De E-jeugd gaat 6 tegen 6 spelen en de spelregels worden aangepast. Ook gaat het papieren 

wedstrijdformulier verdwijnen. Dit word helemaal digitaal.   

 

6. Voetbal jaarverslag 

Dit seizoen zijn we gestart met 39 teams. Het 1
e
 team heeft een matige start gehad met 1 

punt uit 4 wedstrijden maar naarmate het seizoen vorderde begon het beter te lopen en 

hebben ze nog lang meegedaan om de 3
e
 periode titel. Dit is net niet gelukt. We hadden 

Marco een beter afscheid gegund. Rob Cramer is uit 21 sollicitanten de opvolger van Marco 

geworden. Het 2
e
 team is gepromoveerd naar de 2

e
 klasse. Wouter rood is toegetreden als 

assistent van Lex en we hebben er hoge verwachtingen van. Pieter Wit (trainer B1) en 

Wouder Rood volgen de trainerscursus JVT.  Wouter Rood wordt met ingang van het nieuwe 

seizoen 2015-2016 trainer van het 2
e  

en gaat oefenmeester 3 cursus volgen. Lex is voor het 

nieuwe seizoen vastgelegd als hoofdjeugdopleiding. De doelstelling om met alle 1
e
 teams 1

e
 

klasse te spelen is gelukt. De B1 heeft nacompetitie gehaald. Een compliment voor de 

trainer, begeleiding en spelers. Er zijn veel jeugdteams kampioen geworden. Tino Otsen 

vervangt Peter Dekker als coördinator senioren en Mario Kuip heeft Gert-Jan Stolwijk 

opgevold als E-coördinator. Voor het komend seizoen hebben we een structureel tekort aan 

scheidsrechters op de zondag. Indien noodzakelijk wordt er een beroep op de teams 

gedaan. Al met al kunnen we terugkijken op een goed seizoen en  zijn blij met de vele 

vrijwilligers die ons helpen om iedere week weer te kunnen voetballen.  

 

7. Bestuursverkiezing 

Doordat het bestuurswerk niet meer te combineren is met zijn werkzaamheden heeft Carlo 

moeten besluiten om een punt achter zijn bestuursfunctie te zetten. Jack bedankt Carlo voor 

zijn inzet de afgelopen jaren met een grote bos bloemen en een cadeaubon bij 1 van onze 

sponsoren. Carlo neemt afscheid met de woorden dat hij ons niet in het diepe laat vallen als 

er nog geen opvolger is. Hij zal ons tot die tijd nog ondersteunen.. De andere aftredende 

leden zijn wel herkiesbaar. De afwezigheid van tegenkandidaten is een duidelijk signaal dat 

de leden tevreden zijn met hun inzet.  

 



8. Rondvraag 

• Rini Rolsma vraagt om netten voor het C-veld.  We konden mededelen dat ze net 

hangen.  

• Michel Zuurbier vraagt waarom er op het C-veld geen dug-out is. Antwoord; de duc-

out word doorgeschoven van het B-veld naar het C-veld.  

• Michel Zuurbier heeft ook een opmerking over de ventilatie. Deze is niet goed, te 

warm en het is te vochtig. Er komen schimmelplekken. Antwoord; We zijn er mee 

bezig. De ventilatie staat nog in Eco stand. We zijn bezig om deze op te toeren. Het 

blijft onze aandacht houden.  

• Gerard Wuijte van de club van 50 vind dat er nog te veel mensen zijn die niet weten 

wat de club van 50 allemaal doet. Zo hebben ze scheidsrechters voorzien van een 

nieuw tenue, computers zijn mee gefinancierd en er komen nieuwe jassen voor de 

handbal. Dit is allemaal gerealiseerd door de club van 50. Ideeën zijn welkom bij de 

club van 50. De doelstelling is om naar de 100 leden te gaan zodat er nog meer 

geïnvesteerd kan worden.  

• Job Gootjes geeft aan dat de professionalisering ook naar het 5
e
 toe mag geschieden. 

Het blijft achter bij selectie en jeugd. Ook pleit hij voor meer leden werving bij de 

senioren. Tevens ziet hij graag dat er meer gezelligheid wordt gecreëerd om 

zodoende meer kantine omzet te behalen. In zijn ogen kan dat door niet alleen het 1
e
 

en 2
e
 een gratis rondje bier te geven maar dan voor alle teams beschikbaar te 

maken. Antwoord; Nemen we mee in de bestuursvergadering.  

• Marco Kamp merkt op dat we een prachtig handbalveld hebben gekregen maar dat 

het herenhandbal moet worden gepromoot daar we anders binnen nu en 5 jaar geen 

herenteam meer hebben.  Antwoord;  We zullen er voor waken maar overal is er een 

tendens gaande dat de herenhandbal langzaam aan het afzwakken is.  

• Jos Kamp zegt dat hij de shirt sponsoring van 3 jaar te kort vind. 5 jaar vind hij een 

beter plan.  

•  Michel zuurbier merkt op dat de overige senioren worden vergeten. Antwoord; 4 x 

per jaar ondersteuning van coaches/begeleiders.  

 

  

Hierna sluit Jack de vergadering en bedankt alle leden en vrijwilligers die dit jaar weer aan 

de slag gaan om er weer een mooi jaar van te maken. Jack vermeld dat 85 % goed gaat maar 

dat er voor de andere 15% we er op mogen vertrouwen dat alles in goede harmonie mag 

worden opgelost. Probeer het met elkaar op te lossen. Tijd voor een borreltje.   

 

Bestuur s.v. Spartanen. 


