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N O T U L E N.
Algemene Ledenvergadering (ALV) S.C. Muiderberg
Gehouden op januari 2022
Betreft verenigingsjaar 2020 - 2021.
(Opkomst 32 personen)
==================================================================================
Notulen ALV 07 februari 2022
Aanwezigen:
T. Kooij

- Voorzitter

J. Dekker

- Penningmeester

J. Schorer

- Secretaris

F. Roos

- Bestuurslid Sponsoring

F. Pon

- Bestuurslid Jeugd

G. Groenewegen

- Bestuurslid Accommodatie en Terrein

Afmeldingen:
Y. Koning, A. van den Broek, D.-J. van den Berg, J. van der Ham, F. Oudshoorn
Welkomstwoord Voorzitter (T. Kooij)
ALV wordt met dictafoon opgenomen tbv notulen (intern gebruik).
Bedoeling is achteraf wat te drinken. Agenda te bespreken.
Kort moment stilte Memoriam.
Corona jaar wederom – alles erg rommelig. Dank voor geduld ook voor maatregelen die nodig zijn.
Eind 2021 aantal bestuursleden afgetreden (Y. Koning, J. van der Ham, A. van de Broek en D.-J. van
den Berg).
Invulling door T. Kooij, J. Dekker en F. Pon.
ALV behoort eerder – komende ALV is nov 2022.

Ismael als vaste kantine bezetting gaat goed – erg blij mee.

Jeugd (F. Pon).
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Overdracht voorganger was goed en dankwoord aan hem. Zeker ook voor de werving met veel jonge
jeugdteams.
Uitstraling naar Almere en dat moet doorgezet worden.
Verder professionaliseren van training mede met Eric de Jongh. Met hem zijn er ook Joy en Mo
aangetrokken. Kwaliteit verbeteren opdat spelplezier toeneemt.
Remar is ook meer betrokken met materiaal en kleding.
Ook opstart van zaalvoetbal met Eric de Jongh (1 zondag in de maand).
Activiteiten heeft stil gelegen. Marjolein trekt de kar ten aanzien van Zandhazen toernooi.
Deelnames aan toernooien maar ook op en rondom het veld.
Vacatures: jeugd coördinator: JO9. JO10. JO11 en iemand voor werving.
Vraag : wie is trainer van de JO18 omdat die regelmatig spullen / materiaal niet netjes opruimen.
Ballen opgenomen in verkeerde ballenrek e.d.
Bestuur: Remar is juist ook daarmee bezig en trainer wordt gezocht.

Senioren (T. Kooij)
Nieuw dit jaar is zondag 1 sinds vorig jaar. Oud team uit Almere en met Patrick deMeijere is er een
trainer gevonden.
Speciaal dank naar Flinck Brugman als vaste vlagger.
Nieuw is ook de zaterdag 2 (naast de bestaande zat3 en zat 4). Dit team heeft het momenteel lastig
door blessures e.d.
Ander team zaterdag 3 en zondag 2 gaan prima.
Zaterdag 4 gaat prima.
Zaalvoetbal team gaat prima.
Veteranen team loopt goed.
2 teams ook in de 7x7 (spelend bij SDO).
FC Donderdag team wordt bij deze ook genoemd.
Speerpunten: aantal leuke evenementen (corona).
Bierfeest wordt genoemd.
Ten aanzien van dit punt: vacature in het bestuur voor de senioren functie.
Opmerking (F. Pool) : op het 2 veld is er getraind. Dat moet niet gebeuren vanwege de situatie van
het veld.
e

Overige sporten:
Boksen en darten.
Daarnaast wordt er ook gekeken naar judo in de zaal bijvoorbeeld.
Gebouwen, terreinen en buitenvelden (G. Groenewegen)
Fred Pool en Loek Dijkstra doen met name velden en zaken er omheen. Heel veel wordt om de
velden bijgehouden.
Henk Glotzbach, Leen Elenbaas. zijn met name krijten.
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Fluiters: Piet de Bruin en Rien ter Beek doen veel wedstrijden.
Fred de Haan.

Sponsoring (F. Roos)
Luifel incident werd gefilmd door de camera’s van een sponsor. Zelfde geldt voor
ongediertebestrijding.
Hoofdsponsors: Goed nu ook hoofdsponsor senioren.
Vacature – F. Roos gaat stoppen en moet vervangen worden omdat het netwerk ‘opdroogt’.
Vraag (F. Pool): wat doen we met tent? Optie is dat de tent weer verkocht wordt. Met opbrengst van
de luifel spelen we daarmee quite.
Secretariaat (J. Schorer)
Vraag tav compensatie voor ‘heel weinig gespeeld’.
Bestuur: heel lastig; kosten lopen door en er is niet een ‘winstmarge’ die we kunnen gebruiken.
Communicatie en events (T. Kooij)
weinig kon doorgaan – helaas. Wel een aantal interviews (met Ismail en Fred) en in april in ook in
AlmerePoort nieuws.
Sport BSO
De Plek als sport BSA.
In kantine zou daar een ruimte voor komen; vraagt wel wat qua planning. Momenteel wordt er
gekeken naar contracten.
Risico is dat ‘je elkaar in de weg gaat zitten’ en daarvoor is nauw contact nodig.

Vraag: start per juni; komen de kinderen uit Muiderberg
Bestuur: is niet gelimiteerd mar wel max 35 plekken.
Verenigingsbijdrage (vrijwilligersbeleid)
Eerder aangekondigd dat bestuur met vrijwilligersbeleid zou komen.
We zien dat het niet makkelijk is om vrijwilligers te vinden.
Verenigingen om ons heen zijn ook bezig in de vorm van een financiële bijdrage of anders.
Met het team (commissie) worden de voorbereidingen gedaan. Systemen, communicatie e.d. is een
hele klus. Alle taken moeten daarvoor heel goed geïnventariseerd worden.
Vraag: wat voor taken zijn er dan voor senioren?
Bestuur: dat zijn we goed aan het uitzoeken – van bardienst tot klussen.
Doel is niet om er financieel beter van te worden maar juist wel dat er meer wordt meegedaan om
de bestaande taken te verdelen / meer te doen met zijn allen.
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Daarmee ook dankwoord voor de vaste vrijwilligers…
Stand van zaken Gemeente Gooise Meren
Lange adem zoals bekend. Harmonisatie betekent dat alle verenigingen zelfde voorwaarden maar
ook velden en kleedkamers in eigendom krijgen.
Begin 2020 leek dat nog vrij vlot te gaan inclusief overname som van de kleedkamers inclusief alle
overige afspraken.
Voor andere verenigingen is het dermate veel minder uitgevallen dat het traject enorm vertraagd is.
Einde is nog niet in zicht. Dit levert vervelende situatie op. Bijv. oktober 2021 is er een boiler kapot
gegaan. Gemeente inspectie kwam tot asbest en mogelijk legionella. Legionella is nooit aangetoond
(oa. Filterkoppen geplaatst).
Kleedkamers verduurzamen leidt hier ook onder.
Ook de wens tot KG op veld 1 vertraagd hierdoor. Groot onderhoud staat wel op de planning voor
komende zomer. Poging vanuit bestuur om alsnog op basis van gelijkheidsbeginsel om dat alsnog van
de grond te krijgen. Belangrijk hiervoor is de deadline voor groot onderhoud. Veld 1 is erg slecht.
Vraag Ab: gemeenteraads verkiezingen 🡪 nu lijsttrekkers bestoken.
Bestuur: gesprek met Henk en Leen hoe we de gemeente en influencers daar benaderen. Het is wel
een intensieve klus.
Vraag: waarom wij haast?
Bestuur: veld 1 is dermate slecht dat het
Financieel verslag (J. Dekker)
Sportlink is ‘verplicht’ pakket.
Toename in inkomsten door contributie, afname in kantine verkoop.
Verhouding contributie /kantineomzet is bij SCMuiderberg relatief goed
Energiekosten zijn toegenomen.
Daling huur sportvelden (corona maatregel)
Daling inkopen kantine laag; opbrengst kantine laag.
Afgelopen jaar resultaat: positief ondanks corona situatie

Verslag kascommissie:
Patrick de Jongh is thuis vanwege corona. Decharge verleent door kascommissie.
Patrick de Jongh nieuwe voorzitter (21/22). Jens Duyts en Hans van Hemesen zijn de overige
genodigden.

Begroting huidige seizoen:
personeelskosten – 27.000
(zondag 1, Ismail, jeugdtrainers)
Energiekosten stijgen.
Hopelijk per februari kantine volledig open – zou moeten leiden tot 44.000
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Schade vervanging luifel – 2.000
Zou moeten leiden tot positief resultaat van bijna 500 euro.
Stemming ten aanzien van begroting:
ALV stemt unaniem in met begroting.

Rondvraag:
Vraag Dave 🡪 groot scherm om gezamenlijk sport te kunnen kijken.
Bestuur: is ruimte voor wellicht met sponsoring.
Opmerking Thijs: beetje wrang vanwege de kosten zondag 1 want de zondag 2 doet alles zelf.
Bestuur: is inderdaad een zorgpunt. Zondag1 is/was een experiment om weer eens een eerste elftal
te hebben. Bestuur gaat dit dan ook goed evalueren.

Opmerking: mini’s en wedstrijden / materiaal / kleding is niet op orde.
Bestuur: Remar is terug en na inventarisatie
Thijs: Bittergarnituur – dat wordt gemist..
Bestuur: eens - gaan we regelen
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