
 

Notulen Algemene Ledenvergadering sv Spartanen 
=========================================== 

 
Datum  : vrijdag 07 september 2018  
Aanvang : 20:00 uur 
 
1. Opening 
Jack Stam (voorzitter) opent om 20.05 uur de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk 
welkom. Hij is blij met de goede opkomst die wellicht is ingegeven door de vooraankondiging 
over de contributieverhoging. In deze vergadering wordt er zowel teruggekeken op het 
afgelopen seizoen als vooruitgeblikt op het nieuwe seizoen. Dit seizoen staan we voor wellicht 
de grootste uitdaging in onze clubgeschiedenis, namelijk de invulling van vrijwilligers. Op diverse 
vlakken heeft de club nog extra vrijwilligers nodig. Momenteel zijn er bij Spartanen ongeveer 
200 vrijwilligers actief en die worden uiteraard allemaal bedankt voor hun geweldige inzet. 
Echter er is nog meer hulp nodig van leden en van ouders van leden.  Jack stelt de vergadering 
voor om agendapunt 5 na afloop van de vergadering in kleine groepjes te bespreken, om zo 
nieuwe inzichten te vergaderen. Het bestuur gaat dan met deze informatie aan de slag. De 
aanwezigen gaan hiermee akkoord.  
 
2. Goedkeuring verslag alv d.d. 29-09-2017 
Geen op- of aanmerkingen, de notulen zijn dus vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris. 
Alle punten uit de rondvraag zijn afgehandeld of in behandeling. 
 
3. Mededelingen 
- Afwezig met afbericht: 
Bestuur: Frank Vlaar en Renée Honing 
Simone Bruins, Ed & Mirja Kraakman, Harry de Boorder, Mario Kuip, Yvonne Heijhoff en Lex 
Marcus. 
 
4. Financieel jaarverslag 
Jaarverslag 2017/2018 en begroting 2018/2019 
De financiële informatie ligt klaar voor alle aanwezigen. Mark Beemster (penningmeester) geeft 
een toelichting op een aantal bijzondere post op de  verlies en winstrekening.  
De wedstrijd tegen FC Volendam en de grote clubactie hebben voor een goede opbrengst 
gezorgd. Helaas heeft Deen geen actie voor verenigingen meer. De subsidie vanuit de gemeente 
is verlaagt. Daartegenover staat een stijging van de huisvestingskosten (reparatie scheuren in de 
vloer, vervanging alle toiletbrillen), groot tuinonderhoud rondom de velden, stijging van de 
wedstrijdkosten (aanschaf ballen, kosten SportLink, hogere zaalhuur), het vervangen van de 
dugouts van de handbal en de realisatie van een compostbak bij het C-veld. Dit resulteert in een 



2e verlies op rij. Dit jaar betreft het een verlies van €6685,63. Komend seizoen wordt er nog 
strakker gestuurd op kosten en inkomsten. Een deel van de bijdrage van de 
Gemeenschapsveiling wordt ingezet voor het aanschaffen van LED-verlichting voor het B-veld. 
Hiervoor hebben wij ook een subsidie ontvangen van de gemeente in het kader van 
duurzaamheid. Er zijn geen vragen gesteld over de begroting  
 
Kascontrole 
Jan Starmans en Mario Kuip hebben de administratie gecontroleerd. Doordat Mark nu een 
professioneel boekhoudprogramma gebruikt, wordt deze controle een stuk eenvoudiger. Een 
aantal posten zijn balanstechnisch gecorrigeerd. Jan bedankt Mark voor het vele werk wat hij 
hierin heeft gestopt en verleent de penningmeester decharge. 
Jan wordt bedankt voor zijn tweejarige deelname aan de kascontrole. Ook Mario wordt bedankt 
en hij voert ook in 2019 de controle uit. Rick Sinnige meldt zich aan om dit samen met Mario te 
doen in 2019. Als reservelid wordt Willem Overboom benoemd. 
 
Jack bedankt Mark voor het vele werk wat hij ook dit jaar weer heeft verricht. Met een 
begroting van zo'n 2 ton, is het eigenlijk een bedrijfje om te runnen. Complimenten! 
 
Contributie seizoen 2018-2019 
De penningmeester stelt voor om de contributie met € 5,- per lid te verhogen. Dit wordt dor de 
vergadering akkoord bevonden.  
 
Trekking obligatieleningen 
Obligaties zonnepanelen: 2-8-11 
Obligaties 2e kunstgrasveld: 9-13-16-23-42-52-54-58-71-92.  
Deze mensen krijgen allemaal bericht en hun inleg terug.  
 
Naar aanleiding van dit agendapunt worden nog een aantal vragen gesteld 

 N.a.v. een vraag van W. Overboom geeft Mark aan dat de personeelskosten gedaald zijn, 
omdat er in het afgelopen seizoen 1 persoon minder op de loonlijst stond. 

 N.a.v. een vraag van D. Erades over de kwaliteit van het handbalveld geeft Mark aan dat 
er nog steeds overleg met de gemeente plaatsvindt over mogelijke vervanging. D. Erades 
benadrukt nogmaals dat de situatie soms gevaarlijk is.  

 T.a.v. sponsoring geeft D. Erades aan dat de sponsoren van de handbal niet goed 
zichtbaar zijn, zowel niet op het scorebord van de handbal als op de website. A. Beerepoot geeft 
aan dat de sponsorcommissie vooral gericht is op voetbal. Hij vraagt of er wellicht iemand 
vanuit de handbalafdeling zitting wil nemen in de sponsorcommissie.  

 N.a.v. een opmerking van J. Tool aan dat het in stand houden van bonden relatief duur is 
geeft Jack aan dat er wel tegengas gegeven wordt, maar dat het nooit echt zal veranderen. 
 
5. Bespreken mogelijkheden inzet vrijwilligers in relatie tot een mogelijke contributiever-
hoging.  
Met de vergadering is afgesproken dit punt buiten de vergadering te behandelen. 
 
 
 
 



6. Handbal jaarverslag 
Vanwege de afwezigheid van Renée Honing (voorzitter) doet Ineke Spaans het woord namens 
de afdeling handbal. Dank daarvoor. 
 
Dit seizoen begonnen met 21 teams. Zoveel teams heeft de handbalafdeling in haar hele 
bestaan nog nooit gehad. Het is wel wat krap met spelers in sommige teams, waar mogelijk is, 
vallen speelsters in van lagere teams dat viel niet mee maar door positieve instelling van zowel 
coaches en speelsters is dat vrij aardig gelukt. Alleen voor de 2e helft veldcompetitie waren we 
toch genoodzaakt 1 A team terug te trekken. Daarnaast gingen 2 F teams al een categorie hoger 
spelen en de E1 ook. Dit om vast te wennen aan de regels, die bij een hogere categorie gelden. 
Dit seizoen heeft de handbalafdeling een goed seizoen gedraaid met verschillende teams die  
kampioen werden. 
De E1 en F1 zelfs 2 maal veld en zaal. 
DS 3 ons combiteam Zuidermeer/Spartanen is kampioen geworden op het veld. Een geweldige 
prestatie. Dit team handbalt nu voor het 2e seizoen in deze combinatie en werd nu al kampioen; 
geweldig! 
Twee van onze jongste F teams werden najaars kampioen op het veld. De F1 heeft zelfs alle 7 
wedstrijden gewonnen. De kampioenswedstrijd was heel erg spannend  Spartanen won met 12 
– 11. En ook de E1 werd kampioen. En zowel de E1 als de F1 wisten in de 1e helft van de 
zaalcompetitie ook alles te winnen en werden ook hier kampioen. 
Ook tijdens de zaalcompetitie werd er door de jeugd goed gepresteerd. Bij de C en D jeugd was 
er een volledige competitie en werden beide teams kampioen.   
De F1, F2 en de E1 werden kampioen tijdens de 2e helft zaalcompetitie. En ook een mooi 
Kampioenschap in de zaal voor ons DMW team (de vroegere recreanten). Het was nog even 
spannend; Spartanen moest zelf de laatste ronde niet handballen en doordat Dynamo punten 
liet liggen werd Spartanen Kampioen. Daar hebben we tijdens de bestuursvergadering vd 
handbalafdeling nog even bij stilgestaan. 
In een hele spannende competitie wist de B1 in de laatste wedstrijd en in  de laatste minuut het 
kampioenschap binnen te halen. Wat een spanning was dat! 
 
Bij de handbalafdeling hebben we een commissie die de kampioenen huldigt en de attenties 
regelt, volgens het kampioenprotocol en dat werkt uitstekend! 
 
En ook hebben we dit seizoen  het bestuur binnen de handbalafdeling uitgebreid. Er zijn 
coördinatoren aangesteld om de jeugd in goede banen te leiden alsmede coördinatoren voor 
trainingszaken.   De lijntjes zijn korter en directer en de taken goed verdeeld. 
Met het kersttoernooi heeft veel jeugd meegedaan en hebben er veel ouders geholpen. Die 
kant willen we ook op omdat we nog veel vrijwilligers nodig hebben en we willen daarom de 
ouders meer bij de vereniging betrekken. Komend seizoen gaan we draaien met clubdiensten 
die door ouders worden gedraaid of door de teams zelf; dit om de huidige bestuursleden te 
ontlasten. Richtlijnen zijn hiervoor opgesteld en we gaan kijken hoe dat gaat lopen. Eén van de 
taken is dan ook het bedienen van het electronisch scorebord door de ouders. 
Doordat de competitie langer doorliep hebben we het beach toernooi een week moeten 
verzetten. 
Er kwamen wat aanpassingen omdat de voetbaljeugd nog toernooien had. Daardoor wat 
minder voetbalwedstrijden maar al met al was ook dit jaar het beachtoernooi weer een groot 
succes. Met dank ook aan het vaste team vrijwilligers die dit ieder jaar weer organiseert. 



 
Met dank aan alle vrijwilligers die weer klaar stonden voor onze vereniging is alles weer 
succesvol verlopen en gaan we en zijn we alweer volop bezig met het nieuwe seizoen. 
Alle voorbereidingen zijn alweer geweest en de eerste competitiewedstrijden alweer gespeeld; 
rest mij nog om iedereen een heel succesvol seizoen te wensen. 
 
7. Voetbal jaarverslag 
Adri Beerepoot (voorzitter) geeft een toelichting op de afdeling voetbal. De organisatie van de 
afdeling voetbal is dit jaar gewijzigd. Er is een technische commissie aangesteld die een 
beleidsplan heeft opgesteld. Dit beleidsplan is gepubliceerd op de website. Dit plan is met name 
gemaakt om beslissingen te kunnen nemen en deze ook te onderbouwen. Over een half jaar 
wordt dit beleidsplan geëvalueerd.   
De senioren 3 trainen dit seizoen met Lex Marcus. Gebleken is dat het voor junioren soms 
moeilijk is om rechtstreeks door te stromen naar de selectie. Hierdoor is het derde team een 
soort tussenstation geworden. Dit gaat goed. 
Daarnaast zijn er per leeftijdscategorie coördinatoren aangesteld. Er zijn echter een aantal 
vacatures voor coördinatoren. Het is moeizaam voor de andere coördinatoren om dit waar te 
nemen.  
De invulling van de clubdienst blijft ook lastig te zijn. Het afgelopen seizoen is dit redelijk 
ingevuld. De selectiespelers vullen zoveel mogelijk clubdiensten op zaterdag in. 
Komende week wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar zo'n 90 oud leden voor zijn 
uitgenodigd. Doel van deze bijeenkomst is het vinden van mensen die de clubdiensten op 
zaterdag en zondag willen invullen. Als hier onvoldoende respons uit komt, zal deze taak 
wellicht een verplichting voor de leden gaan worden.  
Gisteravond zijn alle scheidsrechters bij elkaar gekomen om te kijken naar de invulling van het 
komende seizoen. Ook hier is helaas een tekort ontstaan. Hierdoor komt het dus voor dat teams 
zelf een scheidsrechter moeten zorgen. De scheidsrechters krijgen allemaal een nieuw tenue, 
wat betaald wordt door de Club van 50. 
Ruth Markvoort heeft zich aangemeld als contactpersoon voor de statushouders. Een aantal van 
hen worden lid van Spartanen en zij worden ingepast in de huidige teams. Spartanen ziet het als 
haar sociale verplichting om iets voor deze mensen te betekenen.  
Voor een aantal teams zijn trainers aangesteld die hiervoor een vergoeding krijgen. Hiervoor is 
budget beschikbaar. 
Dit seizoen wordt er ook overgegaan op zgn. circuittrainingen. Deze training wordt verzorgt 
door 1 trainer, met hulp van enkele ouders. Hierdoor zijn minder trainers noodzakelijk. Dit 
wordt overigens alleen gedaan voor teams die op recreatief niveau voetballen.  
 
Niet op de agenda maar wel besproken. 
7a. Jaarverslag onderhoud 
De afdeling onderhoud onder supervisie van Frank Vlaar hebben dit jaar weer veel zaken 
uitgevoerd. Naast het wekelijkse onderhoud van het complex hebben zij ook dit jaar de dugout 
van de handbal gerealiseerd, een compostbak bij het C-veld en veel snoeiwerkzaamheden 
rondo de velden. Het is een mooie club mensen, waar plezierig wordt gewerkt. Nieuwe mensen 
zijn altijd van harte welkom! Dat is goed voor de sociale contacten. Complimenten aan deze 
mooie groep vrijwilligers. 
 
 



7b.  Jaarverslag kantine 
Het werkschema voor de kantine rond krijgen is elk seizoen weer een uitdaging. De inkomsten 
van de kantine zijn erg belangrijk voor het voortbestaan van onze vereniging. Daarom is het 
bestuur er veel aan gelegen om de kantine op wedstrijddagen altijd open te kunnen stellen. 
Daarnaast hebben Alphons Commandeur en Mary Boots te kennen gegeven er na 15 jaar mee 
te stoppen. Deze twee mensen leveren een hele belangrijke bijdrage aan de kantine. Het gaat 
een hele uitdaging worden om deze functies weer ingevuld te krijgen. Als mensen bereid zijn 
om hier een bijdrage in te leveren, wil het bestuur dit graag horen.  
Met name voor de zondagochtend zijn nog extra mensen nodig om de kantine te kunnen 
bemensen. Ook hiervoor kunnen mensen zich aanmelden.  
 
7. Sponsorcommissie 
Adri Beerepoot verzoekt of er iemand vanuit de handbalafdeling zitting wil nemen in de 
sponsorcommissie. Alle sponsoren worden nu benaderd met het verzoek of zij grotere borden 
willen afnemen. Hierdoor worden de inkomsten verhoogd.  
Ook word geprobeerd om meer inkomsten te generen vanuit het elektronische scorebord. 
Hiervoor is nieuwe software aangeschaft, maar dit moet nog geïmplementeerd worden. Ook het 
bord bij het handbalveld moet nog verder ingericht worden. 
De website van Spartanen is geactualiseerd, maar er moeten nog een aantal zaken gewijzigd 
worden. Deze website wordt gesponsord door Abovo, die ook de aanpassingen nog moet 
uitvoeren.  
 
Jack vraagt om een applaus voor de inzet van alle vrijwilligers. Dit krijgen zij! 
 
8. Bestuursverkiezing 
Volgens rooster zijn er dit jaar geen aftredende bestuursleden. 
 
 
9. Rondvraag 

 Willem Overboom stelde de vraag waarom vorig seizoen bij de handbal een zeer ambitieus 
plan op het gebied van selectiebeleid is doorgevoerd voor de A en B-teams, waardoor er 
veel gewijzigd is. Maar dit seizoen is er naar zijn idee niets meer mee gedaan, en is het ook 
niet consequent doorgevoerd.  
Aangezien Renée Honing vanavond niet aanwezig is, kan deze vraag niet tijdens de 
vergadering beantwoord worden. Deze vraag wordt doorgespeeld naar Renée. 

 Dick Duin geeft aan dat hij de komende tijd liever nieuwe scheidsrechters gaat begeleiden, 
in plaats van zelf fluiten. Op deze manier kan er een grotere groep scheidsrechters voor de 
handbal komen. Hij krijgt hierop bijval van Odette Pront. Zij geeft aan dat het belangrijk is 
om te investeren in een scheidsrechtersopleiding en goede begeleiding. Dan worden ze 
zekerder en blijven langer fluiten. 

 Rick Sinnige wil weten hoever Spartanen is met de AVG-regelgeving. Jack geeft aan dat 
Mark en Gertrud binnenkort een cursus hebben, zodat wij als vereniging gelijk het juiste 
doen. 

 Kitty Commandeur wil weten wat de opbrengst van de Gemeenschapsveiling is geweest. 
Mark geeft aan dat dit ongeveer € 40.000,- was, waarvan € 21.000,- ten goede aan 
Spartanen komt. 

.  



 
Jack sluit de vergadering om 21.10 uur en bedankt iedereen voor hun komst.  
 
Na de vergadering is in groepjes gewerkt aan het bespreken van mogelijkheden voor het werven 
van vrijwilligers Jack complimenteert de afdeling handbal, die bijna met 3 voltallige teams 
vertegenwoordig is. Helaas zijn er erg weinig ouders van jeugdleden aanwezig. De uitkomsten 
van deze groepjes worden gebruikt als input voor het bestuur om hiermee aan de slag te gaan. 
Als er aanwezig zijn die hierin willen meedenken, zijn zij van harte uitgenodigd.  
 
Bestuur s.v. Spartanen 


