UITNODIGING JAARVERGADERING
12 november 2018 om 20.00 uur in kantine SV Mariënheem

1.
2.
3.
4.
5.

Opening door vice- voorzitter
Vaststellen van de agenda en mededelingen
Notulen jaarvergadering 13 november 2017, zie bijlage
Jaarverslag door secretaris
Jaarverslag penningmeester en verslag kascommissie
- Voorstel verhoging kantine prijzen/ contributie prijzen (zie bijlage voor voorstel)
6. Zonnepanelen, investering
- Voorstel betaling zonnepanelen
7. Lopende zaken
- Evaluatie, evt. bijstelling Protocollen
Kleding
Materialen/middelen
Afscheid kaderleden/spelers
Afspraken Club van 100
Kampioenschappen (toevoeging sponsoren uitnodigen)
- Nieuw protocol Lief en Leed (zie bijlage)
8. Toekomstplannen:
- Opknappen bestuurskamer
- Invulling veld 2
- Project Binden en Boeien
9. Pauze
10. Besluitvormingen
- Verhoging kantine prijzen, contributie
- Voorstel betaling zonnepanelen
- Protocollen akkoord?
11. Bestuursverkiezing,
Aftredend en herkiesbaar: Barry Hulsman, Monique Schrijver
Voordracht:
Sietse Koenjer
12. Rondvraag en afsluiting

Bijlage bij Jaarvergadering 12 november 2018
Punt 3. Notulen jaarvergadering 13 november 2017
Zie volgende pagina

Punt 5. Voorstel verhoging kantine prijzen/ contributie prijzen
Huidige prijzen
Koffie:
Ranja:
Frisdrank, chocomelk:
Ice tea:
Aa-drank:
Bier, wijn:
Malt bier, bier rosé
Radler, Gatorade
Snoep/Snacks

Voorstel nieuwe prijzen
€ 1,20
Koffie:
€ 0,50
Ranja:
€ 1,30
Frisdrank, chocomelk:
€1,50
Ice tea
€ 1,60
Aa-drank
€ 1,60
Bier, wijn:
€ 1,80
Malt bier, bier rosé:
€ 2,00
Radler, Gatorade:
Huidige prijzen handhaven

€ 1,20
€ 0,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,70
€ 1,80
€ 2,00
€ 2,00

Contributie
Huidige prijzen

Senior lidmaatschap
Senior studentenlidmaatschap
Steunend lidmaatschap
Spelend Dames 3/7e
Junior A-lidmaatschap
Junior B-lidmaatschap
Junior C-lidmaatschap
Pupil D-lidmaatschap
Pupil E-lidmaatschap
Pupil F-lidmaatschap

€ 170,00
€ 120,00
€ 40,00
€ 70,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 90,00
€ 90,00

Voorstel nieuwe prijzen
2019

2020

€ 185,00
€ 130,00
€ 40,00
€ 77,50
€ 115,00
€ 115,00
€ 105,00
€ 105,00
€ 95,00
€ 95,00

€ 200,00
€ 140,00
€ 40,00
€ 85,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 100,00
€ 100,00

Punt 9. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar:
Aftredend en herkiesbaar:
Verkiesbaar:

Barry Hulsman
Monique Schrijver
Sietse Koenjer

Procedure; bij geen tegenkandidaten worden bovenstaande voordrachten bevestigd.

Notulen jaarvergadering SV Mariënheem
Datum: Maandag 13 november 2017
1. Opening door vice-voorzitter Paul Jansen Holleboom.
Paul heet iedereen van harte welkom.
Afwezig met kennisgeving: Rob Bruggeman, Martin Schutte, Wilfried Akkersdijk, Jeroen Ellenbroek,
Jurry Hekking
2. Vaststellen agenda en mededelingen
De agenda is goedgekeurd, de koffie is van de vereniging en 2 drankjes.
Enkele belangrijke datums:
•
Pubquiz
●
Besloten darttoernooi
●
Kerstbakkenactie
•
Open Darttoernooi
•
Clubdag jeugd-senioren
●
Pubquiz
•
Crazy Sunday
●
Klussen dag
•
Mixtoernooi/afsluiting seizoen
●
Kaderavond

vrijdag 17 november
zaterdag 18 november
zaterdag 9 december
woensdag 27 december
zaterdag 6 januari 2018
vrijdag … maart 2018
zondag 4 maart 2018
zaterdag 21 april 2017
?? 2018
?? 2018

3. Notulen jaarvergadering 21 november 2016
De notulen van de jaarvergadering dd. 21 november 2016 worden goedgekeurd.
4. Jaarverslag door secretariaat, Monique Schrijver
Verslag wordt toegevoegd aan de notulen.
5. Jaarverslag van de penningmeester, door Rick Holtmaat
Resultaten van de verschillende onderdelen:
• Afdeling voetbal:
Baten: Contributies opbrengsten wat lager i.v.m. lager ledenaantal, acties opbrengsten zijn
behoorlijk gestegen, sponsering is wat hoger, bruto resultaat is hoger dan vorig jaar.
Lasten: Trainingskosten zijn hoger, overige kosten huisvesting, algemeen zijn ook wat hoger
dan vorig seizoen.
Totaal voetbalafdeling, negatief resultaat.
• Opbrengsten acties: De opbrengsten zijn behoorlijk gestegen (m.n. playbackshow,
mixtoernooi, papier-oud ijzer), Pubquiz en Crazy Sunday, deze zijn verwerkt in kantine
opbrengsten.
• Kantine: Goede omzet, nette inkoop, resultaat goed. Kosten wat hoger, m.n. door meer
vrijwilligersvergoedingenConclusie van het financieel verhaal, het negatief resultaat van de afdeling voetbal wordt opgeheven
door de opbrengsten acties/kantine etc. De vereniging staat er financieel gezond voor.
Gezien het financiële resultaat is er geen reden om de prijzen van contributie en kantine prijzen te
verhogen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Kascommissie gaat akkoord.
Chris Heetkamp wordt bedankt voor zijn verdiensten als kascommissielid, hij verlaat de commissie na
3 keer. Niels Hutten (2x), Joost Schrijver (1x) en Gerard Nijebijvank zullen volgend jaar de
kascommissie bezetten.

6. Lopende zaken
Het bestuur wil een aantal zaken meer vastleggen in protocollen, zodat voor de commissies en leden
duidelijk is wat gemaakte afspraken zijn. Ook voor de toekomst is dit handig voor een ieder, Monique
Schrijver legt uit wat de protocollen inhouden, in de pauze kan iedereen de protocollen inzien en na
de pauze kan een ieder zijn/haar opmerkingen doorgeven, zodat we de protocollen kunnen
vastleggen.
- Protocol kleding
Per team is vastgelegd welke kleding via sponsor gaat en als deze er niet is, wat de vereniging
dan evt. aanschaft. Alle aanschaf van kleding/ materialen gaat via de sponsorcommissie, i.v.m.
eenheid in tenue.
- Protocol aanschaf materiaal, middelen.
Hierin is omschreven tot welk bedrag een commissie zelf kan overgaan tot aanschaf en waar het
bestuur of de ledenvergadering een besluit over moet nemen.
- Protocol afscheid kaderleden, spelers
Hierin is beschreven dat de vereniging haar kaderleden bedankt middels een jaarlijkse
kaderavond en dat bij afscheid van een kaderlid per commissie een bloemetje/cadeaubon van 10
euro kan overhandigen namens de vereniging.
- Protocol kampioenschappen
Hierin staat beschreven wat we doen bij een kampioenschap, zowel bij de jeugd als bij de
senioren.
- Afspraken Club van 100 besteding trainingspakken
In dit protocol staat beschreven hoe we omgaan met het geld van de Club van 100.
7. Toekomstplannen
- Kaderlijst leden updaten
De kaderlijst hoelang een kaderlid al vrijwilligerswerk doet bij de vereniging is toe aan een
opfrissing, niet alle leden staan er allemaal goed in hebben we de afgelopen jaren gemerkt. Bij
alle commissies zal de kaderlijst rondgaan en ge – update worden, elk kaderlid kan dan zelf
aangeven of de bij ons bekende gegevens kloppen.
- Opknappen bestuurskamer
De zondagmorgendienst groep is bij het bestuur gekomen met de vraag of de bestuurskamer
beneden ook wat opgeknapt mocht worden. Zij hadden daarvoor ook al plannen. Dit hebben we
voorgelegd aan het bestuur van het Asspel, want deze ruimte is niet van de vereniging. Het
bestuur van het Asspel gaat hiermee akkoord en de ruimte zal na de verbouwing van het Asspel
dan ook opgeknapt worden. Er komt een muurschildering met allerlei sporten erop gemaakt
door de schilders club, er komt een soort horeca hoekje, met een nieuwe koelkast, kasten/bakjes
worden opgeruimd. Het wordt weer een mooie ruimte om bezoekers te ontvangen.
- Verandering speler van de week naar team van de week.
Floris Fransen legt uit wat de plannen zijn van de jeugdcommissie, er zal niet meer een
individueel jeugdlid speler van de week zijn, maar er wordt geprobeerd om meer verbinding te
leggen met het 1e door 1 jeugdteam hier in zijn geheel bij te betrekken, door een voorwedstrijd
te spelen voorafgaande aan wedstrijd 1e, in de rust een activiteit en nadien in de kantine
natuurlijk patat en fris. De jeugdcommissie gaat dit proberen bij de thuiswedstrijd S.v.
Marienheem – SDOL.
- Leader Zonnepanelen
Samen met een aantal partners in Marienheem wordt onderzocht hoe wij Marienheem
duurzamer kunnen krijgen, dit doen wij samen met de kerk, de schalm en het Asspel om een
groot project van de grond te krijgen met zonnepanelen, waar een ieder baat bij heeft. Hiervoor
is een subsidieaanvraag ingediend, uiteraard zullen alle partijen ook zelf wat geld in het project
moeten steken, nu is nog niet geheel duidelijk hoeveel, maar wij willen de leden hier al wel vast
over informeren.

8. Pauze
9. Kunstgras
Barry Hulsman geeft uitleg over de stand van zaken rondom het kunstgras.
Wat is er aan vooraf gegaan? Er is overleg met gemeente en Kybus (opdrachtgever namens
gemeente) geweest, daarna is er samen met andere verenigingen een rondje gedaan door Salland
over mogelijkheden kunstgras. Er is daarna gesproken met gemeente en onze wensen zijn door
genomen t.a.v. bestek, voorkeurswensen en ligging veld. Hierop is een extra ledenvergadering
uitgeschreven, waar de leden ingestemd hebben met de ligging over dwars. De voorkeurswensen,
ledverlichting en gepoedercoate inrichtingsmaterialen (zwart) hebben wij aangegeven met het
doorspreken van het bestek. De gemeente/Kybus hebben de aanbesteding doorlopen en het is
gegund aan bedrijf Antea, de beide voorkeurswensen zijn meegenomen in de gunning.
Tekening . Globaal geeft Barry aan hoe het kunstgrasveld eruit komt te zien, ligging over dwars, waar
zijn dug outs getekend, materiaalvakken, poortjes, ballenvangers ect. De tekeningen hangen en
liggen in de kantine, daar kan iedereen in de pauze en na de vergadering nog rustig naar kijken.
Start aanleg kunstgras 28 mei 2018 (duur ± 6 weken met uitloop van 2 weken)
Eigen werkzaamheden
S.V. Marienheem draagt zorg voor:
- verwijderen hekwerk en bestrating rondom hoofdveld
- verwijderen bestrating tribune heuvel
Bovenstaande werkzaamheden zullen we oppakken op de klussen dag 21 april, op hekwerk 2e veld
na, die wordt later verwijderd. De aannemer zorgt voor container.
- verwijderen ballenvanger trainingsveld (is al mee met oud ijzer)
- ballenvanger trainingsveld evt. verplaatsen als wij duidelijkheid hebben over peildatum leden
en behoefte aan aantal velden.
- aanleggen geluidskabel (meenemen al bestrating eruit is rondom veld), is er iemand in de
vereniging die hierin wil meedenken, advies kan geven, of het al draadloos kan of dat het via vaste
kabel moet. Deze vraag zal middels mail uitgevraagd worden onder de leden.
Gemeente zorgt voor:
- Kappen bomen grondheuvel (start najaar i.v.m. vogels/broedseizoen)
- Verwijderen grondheuvel, struiken/zand
- Opbrengst hout van de bomen zullen we inschrijving verloten onder belangstellende leden van de
S.V. Marienheem. Er zal een mail uitgaan naar de leden, wie belangstelling heeft, het hout moet dan
ook binnen korte tijd verwijderd zijn.
Besluitvorming SV Marienheem over:
Plaatsbepaling scorebord, voorstel op middenlijn, tennisbaan zijde LEDEN gaan akkoord.
En daarnaast nog een aantal kleine zaken die door klein comité besloten worden (snel benoemen)
- Materiaal/kleur rail reclame borden
- Hoogte hekwerk
- Plaatsbepaling voedingskast nabij Achterhoek
- Leiding waterpunt kan deze weg (ligt onder scorebord)

Aandachtspunten
- Peildatum ledenaantal en de daarbij berekende benodigde velden voor de S.V. Marienheem
- Hogere huurlasten veld, kunstgrasveld is duurder in huur dan gewoon gras
- Ledverlichting, sportbedrijf heeft bepaald in kader van duurzaamheid dat alle verenigingen in de
gemeente ledverlichting krijgen. Hier moet compensatie voor komen in vorm van
materialen/middelen of verlaging huurprijs velden.
- Route aan- afvoer materialen, is verantwoording gemeente/aannemer, maar de S.V. Marienheem
denkt mee.
Wensen i.v.m. aanleg kunstgras veld:
Bestuur heeft volgende wensen veldinrichting:
- Pupillendoelen, hetzij huidige doelen (lichtgewicht) voorzien van wielsysteem, als dit niet lukt dan
moeten er nieuwe doelen komen. Op kunstgras niet slepen met doelen, maar verrijdbare doelen.
Zijn er leden die aluminium kunnen lassen? Anders besteden we dit uit, er worden een aantal
namen genoemd. Uit de vergadering komt nog twee tips scharniersysteem, is haven voor spullen wel
groot genoeg? Beide tips worden meegenomen.
- Bankjes langs veld (duurzaam, kunststof)
- Invulling strook tussen Achterhoek en Kunstgrasveld (ongeveer 70 bij 25 meter)
Zijn er ideeën bij de leden? Er komen niet echt ideeën naar voren, dit zullen we opnieuw per mail
vragen.
Vragen van vergadering rondom Kunstgras:
- Kan je ook toe met 1 veld? Op dit moment nog niet, maar dit wordt kritisch bekeken en
meegenomen.
- Kan je de aanleg van het kunstgras ook uitstellen voor een paar jaar? Dat is geen optie meer,
aanbesteding is geweest.
10. Protocollen
De voorgestelde protocollen worden doorgenomen en onderstaande punten worden meegenomen
om uiteindelijk te komen tot een vastgesteld protocol, welke regelmatig geëvalueerd en aangepast
kan worden.
Protocol kleding
Chris Heetkamp: Kleding nieuwe jeugdteam (B-elftal)anders dan normaal. Dit ligt aan de nieuwe
kledinglijn, oude kledingkleuren e.d. is niet meer in de markt, dit is overlegd met sponsorcommissie.
Chris Heetkamp: Kleding van spelers binnen team is niet hetzelfde, streven is naar eenheid volgens
`ouderen’ van de s.v. Voor `jongere’ garde is dit ook. Op Intersport Schutte staat kledinglijn S.V
Marienheem, daar moet aan gehouden worden. Link staat ook op de website.
Andre Holtmaat: Kousen scheidsrechters in kledingprotocol? Bestuur neemt dit mee.
Rinse Kleverkamp: Wie maken we verandert woordelijk voor kleding? Wat is frequentie voor
aanschaf nieuwe kleding? Er wordt op dit moment door de sponsorcommissie bekeken om kleding
aan te schaffen met sponsors daarop, hopelijk binnen paar maanden antwoord. Evt. zelfde als de
jeugd.
Protocol materialen en middelen
Gerard Nijebijvank: Voorstel om aanschaf tot €1000 af te stemmen met de sponsorcommissie, wordt
meegenomen.

Gerard Hoogeslag: Via de accommodatie commissie zijn soms spullen nodig, waar twee sponsoren
benaderd worden. Hoe beoordeel je welke sponsor betere spullen levert? Bij twee vergelijkbare
sponsoren, afwisselen per keer aanschaf.
Protocol afscheid commissieleden
Voorstel bestuur vastleggen
Protocol kampioenschappen
Alfons Schotman: zegetocht is niet veilig, spelers hangen uit ramen. Zegetocht alleen mogelijk via
bestuur met veiligheidseisen die daarbij horen. Veiligheid moet gegarandeerd worden, daarom is
voorstel om zegetocht met auto’s af te schaffen. Wordt meegenomen in protocol.
Protocol club van 100
Gerard Pleizier: Er wordt nooit aan de club van 100 leden gevraagd wat er met het geld wordt
gedaan. Tip is voor die tijd aan te geven wat er met het geld wordt gedaan d.m.v. mail. Afstemmen
met sponsorcommissie.
11. Bestuursverkiezing
Afscheid Paul Jansen Holleboom
Monique bedankt Paul voor zijn inzet bij het bestuur de afgelopen 3 jaar, Paul was vooral betrokken
bij de sponsorcommissie en het actie comité en was het laatste jaar vice-voorzitter. Paul maakt wel
zijn projecten af. In de volgende vergadering wordt besproken of we de taakverdeling in het bestuur
aanpassen en/of we een nieuw bestuurslid zullen werven. Zodra er duidelijkheid is, zal de vereniging
hierover geïnformeerd worden.
12. Rondvraag
Kevin Bruggeman: Keepers van de jeugd hebben allen tenue gekregen. Nieuw tenue is niet fijn op
kunstgras. Keeperstenue bij de jeugd zit geen eenheid in. Bestuur neemt dit mee.
Jos Pleizier: Kan er wat gedaan worden aan de douchehokje in het scheidsrechters hokje. Gerard
Pleizier geeft aan dat er inderdaad te weinig druk zit op de douch. Monique wijst de leden op het
klachtenboekje in bestuurskamer beneden.
Henk Klein Koerkamp: Bestuurskamer beneden wordt nu ook gebruikt als massageruimte, dit is niet
wenselijk. Hier zal navraag over gedaan worden. Komt er een nieuw massageruimte? Andre Holtmaat
geeft aan dat het Asspel daar op dit moment geen ruimte voor beschikbaar heeft.
Gerard Pleizier: Gerard geeft aan de kleedkamer aan de zijde van de Kruidentuin niet (goed)
schoongemaakt wordt. De melding kan gedaan worden bij het bestuur, die het betreffende team er
dan op aan zal spreken.
Monique sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng.

