
Notulen Algemene Ledenvergadering sv Spartanen 

 

Datum  : vrijdag 12 september 2014 

Aanvang : 20:30 uur 

 

1. Opening 

Jack heet alle aanwezigen welkom en memoreert dat het afgelopen jaar de renovatie van de 

accommodatie afgerond is. Ook geeft hij aan dat er vanuit de gemeente (nieuwe) 

bezuinigingen op ons af zullen komen. 

 

2. Goedkeuring notulen 

Geen op- of aanmerkingen, de notulen zijn dus vastgesteld 

 

3. Mededelingen 

Afwezig met afbericht: 

Renée Honing, Wouter Rood, Lex Markus 

 

4. Financieel jaarverslag 

Het afgelopen seizoen is afgesloten met een verlies van ca 15.000 euro. 

Met name de kantine heeft zeer goed gedraaid, blijkbaar vinden de leden het goed toeven 

in de vernieuwde kantine. Het verlies kan voor een groot gedeelte toegeschreven worden 

aan een aantal  zaken rond de verbouwing die afgerond zijn. Daarnaast vallen de 

energiekosten veel hoger uit dan verwacht. Samen met de facilitaire dienst zal het 

energieverbruik geanalyseerd worden. 

Rik en Jeroen hebben de boeken gecontroleerd en vastgesteld dat de boeken een getrouwe 

weergave geven van de financiële situatie van de vereniging. De penningmeester krijgt 

daarmee decharge. Rik treedt na 2 zittingsjaren af en met instemming van de ALV neemt 

Gerard Laan zijn taak over. 

De hoge energiekosten geven aanleiding tot enige discussie. Onder andere wordt de 

suggestie gedaan om PV-panelen op de kantine te installeren. Het bestuur heeft hiernaar 

gekeken, maar op dit moment kan de vereniging de investering niet dragen. Wel zal het 

bestuur deze optie in beraad houden. Ook wordt opgemerkt dat het verschil tussen kantine 

inkoop en verkoop eigenlijk wat tegenvalt, en wordt de zorg uitgesproken dat de vereniging 

toch wel afhankelijk is van de kantineopbrengsten. 

Na enige discussie of er geen andere manieren zijn om te bezuinigingen gaat de vereniging 

toch akkoord met een generieke contributieverhoging van 5 euro voor alle leden. 

 

5. Handbal jaarverslag 

Bij afwezigheid van Renée geeft Ineke het jaaroverzicht. De handbal is afgelopen seizoen 

gestart met 13 teams, en in de zaalcompetitie is daar nog een F-team bijgekomen. Dankzij 

de vele vrijwilligers is het weer gelukt om alle teams te voorzien van coaches en trainers.  

In de zaal zijn C2 en F1 kampioen geworden en kon D2 lange tijd meestrijden om het 

kampioenschap, terwijl de F1 en dames 1 de halve finale van de bekercompetitie bereikten.  



Helaas heeft Dames 1 besloten aan het einde van het seizoen te stoppen. De A1 gaat nu 

verder als Dames 1, maar wel op een lager niveau. De vereniging heeft wel 2 dames 

veteranen teams mogen verwelkomen voor het nieuwe seizoen.  

De beachhandbal was weer de jaarlijkse afsluiting van het handbalseizoen. Nu alleen met 

eigen leden werd er met pinkster zowel gehandbald als gevoetbald. Er zal nog geëvalueerd 

worden hoe het toernooi volgend jaar opgezet zal worden. 

Jack voegt nog toe dat de trainer van dames 1 Jaap ernstig ziek is en wenst Jaap en zijn 

familie sterkte. 

 

6. Voetbal jaarverslag 

De voetbal is gestart met 155 senioren leden en 350 jeugdleden in 39 teams. In de afdeling 

wordt een onderscheidt gemaakt tussen prestatieve teams en recreatieve teams. Voor de 

prestatieve teams is de doelstelling minimaal tot het laatst meedoen om de prijzen. Voor 

het 2
e
 team was de doelstelling om te promoveren om de afstand tot het eerste team niet 

te groot te laten worden.  

De jeugdopleiding is meer geprofessionaliseerd, en de doelstelling voor de 1
e
 teams in de 

verschillende categorieën om in de 1
e
 klasse te spelen is gehaald. Dit bevordert een goede 

doorstroming van de jeugd naar de selectie. Het derde team wordt als selectieteam ingezet 

om deze doorstroming verder te bevorderen. 

Leo vd Berg is na 25 jaar gestopt met de ledenadministratie, maar gelukkig is Mirja bereidt 

gevonden deze taak op zich te nemen. 

Ook het damesvoetbal groeit. Dit gaat soms nog wel een beetje gepaard met groeistuipjes. 

Voor komend seizoen is de doelstelling voor de selectie op mee te spelen om de prijzen, en 

voor alle andere 1
e
 teams om te handhaven. 

 

Jack bedankt alle vrijwilligers van de vereniging en benadrukt nogmaals het belang van de 

vrijwilligers om de vereniging bloeiend te houden. 

 

7. Bestuursverkiezing 

Doordat de secretariaatswerkzaamheden niet meer te combineren zijn met zijn 

werkzaamheden heeft Kees moeten besluiten om een punt achter zijn bestuursfunctie te 

zetten. Jack memoreert Kees zijn historie bij (voornamelijk) de handbal. Hij bedankt Kees 

voor zijn inzet met een grote ruiker en een cadeaubon bij 1 van onze sponsoren. 

Het bestuur heer Mariët Schipper bereidt gevonden het secretariaat over te nemen en de 

ALV stemt daar van harte mee in. De andere aftredende leden zijn wel herkiesbaar. De 

afwezigheid van tegenkandidaten is een duidelijk signaal dat de leden tevreden zijn met hun 

inzet.  

 

8. Toetreding van DVO/Wognum Nichols 

DVO/Wognum Nichols heeft aangegeven graag tot de sportvereniging toe te treden. Hoewel 

de ALV niet tegen is, is er wel discussie over de wens van DVO/Wognum Nichols om haar 

naam en clubkleuren te behouden. Nadat het bestuur toezegt breed de mening van haar 

leden op dit punt te inventariseren geeft de ALV het bestuur toestemming om de 



onderhandelingen met DVO/Wognum Nichols te vervolgen. Een definitief standpunt van de 

ALV over toetreding van DVO/Wognum Nichols zal in een volgende ALV vastgesteld worden. 

 

9. Rondvraag 

• Ronald geeft aan dat hij nog ziet dat de vereniging duidelijk uit 2 bloedgroepen 

bestaat. Hij zou graag meer integratie en samenwerking tussen de handbal en de 

voetbal zien. Het bestuur is het daar roerend mee eens, maar dit moet ook groeien. 

• Mario vraagt zich af of er nog een evaluatie van de clubkit komt (Ja). 

• Theo merkt op dat er bij het schoonmaken zelden handballers te zien zijn. Jack geeft 

aan dat hij liever spreekt over Spartanen leden dan onderscheid te maken tussen 

handballers en voetballers 

• Dave vraagt zich af of de overname van Cartal nog consequenties heeft voor de 

sponsoring (nee, Cartal respecteert het contract en vindt regionale binding 

belangrijk) 

• Dave geeft aan dat de club van 50 op 24 oktober een avond organiseert om 

verantwoording af te leggen richting haar sponsors. OP deze avond zal een 

interessante spreker uitgenodigd worden. 

• Marjo is opgevallen dat de resultaten van de voetbal bij acties behoorlijk achterblijft 

bij de handballers. Het bestuur heeft dit ook gesignaleerd, en door het opmaken van 

een activiteiten agenda zal de voorbereiding van de voetbal verbeterd worden. 

Daarnaast geeft Kees aan dat ook hier geldt dat we allemaal leden van de sv zijn. 

• Merie haakt in bij de opmerking van Theo en geeft aan dat het zou helpen wanneer 

er af en toe extra vrijwilligers op maandag komen om extra schoonmaakklussen te 

kunnen uitvoeren. 

  

Hierna sluit Jack de vergadering en nodigt alle aanwezigen uit om onder het genot van een 

hapje en een drankje het wel en wee van de vereniging informeel verder te bespreken.  


