
Uitnodiging jaarvergadering 10 maart 2022 
20:30 uur Kantine S.V. Mariënheem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda: 

1. Opening door voorzitter 
2. Vaststellen agenda en mededelingen 
3. Notulen jaarvergadering 21-11-2019 
4. Jaarverslag door secretaris 
5. Jaarverslag penningmeester en verslag Kascommissie 
6. Herinrichting Kleine Arena 
7. Lopende zaken 

a. Nieuw commissie technische zaken 
b. 1e elftal naar zaterdag 
c. Werkgroep herindeling kantine 
d. Opzet jeugdadviescommissie 

8. PAUZE 
9. Besluitvormingen 

a. Herinrichting Kleine Arena (drie opties) 

 Vervangen kunstgras Kleine Arena 

 Verplaatsen Kleine Arena en aanleg terras, groenvoorziening en speeltoestel 

 Verwijderen Kleine Arena en aanleg terras, groenvoorziening en speeltoestel 
10. Bestuursverkiezing 

a. Aftredend en herkiesbaar 

 Monique Schrijver 
b. Aftredend en niet herkiesbaar 

 Barry Hulsman 
c. Toetredend  

 Jesper Hulsman  
11. Verdeling commissies 
12. Afsluiting met Rondvraag 

 
  



Notulen jaarvergadering SV Mariënheem   

Datum: Donderdag 21 november 2019 

1. Opening door voorzitter  
Monique heet iedereen welkom.  

Monique geeft aan dat we graag even stilstaan bij het overlijden van Frans Alferink en Jan 

Vloedgraven. Hierop volgt een minuut stilte.  

2. Vaststellen agenda en mededelingen  
Monique bespreekt de agenda en vraagt om eventuele aanvullingen. Geen aanvullingen, agenda 

wordt vastgesteld en de volgende afmeldingen die doorgegeven zijn worden genoemd. Dat zijn: Ron 

Vloedgraven, Henk Klein Koerkamp, Jesper Hulsman, Francisca van Schooten, Wijnand Kogelman, 

Fons Bruggeman, Raymond Huisman en Wim te Wierik.  

Belangrijke data voor de komende periode worden genoemd:  

Kerstbakkenactie:    zaterdag 14 december  
Open darttoernooi:    vrijdag 27 december 
Nieuwjaarsreceptie /Fifa toernooi:  zaterdag 4 januari  
Crazy Sunday:     15 maart  
Jaarlijkse klussendag:    zaterdag 18 april 8.00 – 12.30 uur 
60- JARIG BESTAAN    5 en 6 Juni (i.c.m. mixtoernooi en kaderavond.)  

5 juni kaderavond/ feestavond. 6 juni mixtoernooi en 
feestavond.  
 

3. Notulen jaarvergadering 03-12-2018  
De notulen van de jaarvergadering van 3 december 2018 worden goedgekeurd, geen opmerkingen.  

4. Jaarverslag door secretaris  
Verslag is toegevoegd aan de notulen.  

5. Jaarverslag penningmeester en verslag kascommissie  
Rick licht het financiële jaarverslag verder toe vanuit eerder opgenomen geluidsfragmenten. Hij kan 

niet aanwezig zijn door kruisbandoperatie.  

Inkomsten voetbalafdeling:  

Het ledenaantal blijft dalen, waardoor de inkomsten van contributie ook naar beneden zijn gegaan 

ondanks contributieverhoging. Inkomsten rondom acties zijn nagenoeg gelijk gebleven. Zeer 

opvallend zijn de gestegen sponsorinkomsten door de enthousiaste inzet van de sponsorcommissie. 

De club van 100 is gelijk gebleven en de overige inkomsten zijn wat gedaald. Dit komt voornamelijk 

doordat we 2e veld hebben afgestoten en we dus zelf minder onderhoud hoeven te doen. Hiervoor 

kregen wij vergoeding van de gemeente, maar is dus sinds dit jaar minder. In de overige opbrengsten 

vallen ook de entree en lootjes bij de wedstrijden van het 1e elftal.  

Acties 
De kerstbakkenactie, papier- en oud ijzer acties hebben ook dit jaar weer een mooi bedrag in het 
laatje gebracht, dank zij de inzet van de actiecommissie. De overige acties staan onder de kantine. 
 
 
 
Kosten voetbalafdeling 



De trainerskosten zijn iets gedaald. De afschrijvingen zijn toegenomen door extra aanschaf van 

materialen/doelen kunstgras en bankjes langs het veld. De huisvestingkosten zijn een klein beetje 

toegenomen. De algemene kosten zijn dit jaar behoorlijk hoog, m.n. door gemaakte kosten rondom 

het overlijden van 2 gewaardeerde leden. 

Het resultaat van de voetbalafdeling komt op -€ 12000,00. 

Resultaat kantine 

De kantine heeft zeer goed gedraaid, mede dank zij de kantinecommissie. Er zijn een aantal 

investeringen gedaan in de kantine, o.a. een nieuwe schrobmachine hierdoor zijn de afschrijvingen 

wat toegenomen evenals de huisvestingskosten. Het totale resultaat van de kantine is zeer positief 

nl. bijna € 19.000,00. 

Als we dit afzetten tegen het verlies van de voetbalafdeling blijft er een mooi positief resultaat over 

van z’n 6.500 euro. Ondanks de vele kosten die zijn gemaakt bij de aanschaf van het kunstgrasveld, 

investering in de zonnepanelen, hoge algemene kosten, is het mooie resultaat mogelijk gemaakt 

door de vele inspanningen van vele leden. 

Begroting 

De trainerskosten zullen komende seizoen dalen, doordat het 2e elftal een trainer heeft op basis van 

een vrijwilligersvergoeding. De afschrijvingen zijn hoger door de zonnepanelen die aangeschaft zijn, 

maar de energiekosten zullen naar verwachting dalen. Wat opvalt is dat de begroting voor dit seizoen 

niet uitkomt op 0,00, maar op een positief resultaat van 10.000 euro. Dat komt door de daling van 

vrijwilligersvergoeding/salaris en stijging van sponsorinkomsten.  

Prijzen 

Door het resultaat van afgelopen seizoen en ook het vooruitzicht op volgend seizoen zullen er geen 

prijsverhogingen doorgevoerd worden.  

Contributieverhoging was op de jaarvergadering van 2018 al goedgekeurd.  

Verslag kascommissie door Gerard Nij bijvank.  

Wout Horenberg en Joost Schrijver worden bedankt voor hun deelname. Voor Joost Schrijver was dit 

ook zijn laatste jaar, want heeft het 3 jaar gedaan. Hiervoor moet opvolger komen. Gerard geeft aan 

dat de begroting er heel goed uitzag en er waren geen vreemde zaken te zien. Complimenten naar 

administratie, want financiën voetbal zijn toch best ingewikkeld met veel mutaties.   

Joost Schrijver is inmiddels drie jaar lid geweest van de kascommissie en zal hierdoor plaatsmaken 

voor iemand anders. Maikel Lorkeers geeft aan dat hij wil deelnemen in de kascommissie. Iedereen is 

hiermee akkoord.  

6. Afronding project “Duurzaam Marienheem”  
Duurzaam Marienheem is afgerond. De schalm, kerk en voetbal hebben samen een plan opgetrokken 

met het projectteam duurzaam Marienheem. Dat heeft ervoor gezorgd dat de schalm, kerk en 

voetbal voorzien zijn van zonnepanelen.  

15 november is het project afgesloten. Daar was de wethouder ook bij aanwezig. We hebben helaas 

nog geen resultaten van de oplevering van de zonnepanelen. Er zijn nog wat technische wijzigingen 

geweest en wij hebben wat later een slimme meter gekregen. Voor zover we nu kunnen zien 



brengen de zonnepanelen behoorlijk wat op. Volgend jaar gaan we terugkomen wat de 

zonnepanelen ons opbrengt qua mindering in energie kosten.  

7. Lopende zaken  
Binden en boeien  

Michel Verwoolde geeft aan dat onder motto binden en boeien ontbijtsessies zijn gehouden. Dit in 

verband met dalende ledenaantal. Alle senioren-elftallen zijn daarbij betrokken. Er hebben daar 

interessante discussies plaats gevonden waarin onder andere is besproken hoe elftallen elkaar 

kunnen ondersteunen. Maar er kwam ook veel informatie over hoe we met een klein aantal leden op 

niveau kunnen blijven spelen. Vanuit deze sessies zijn er acties ontplooit door de Technische 

Commissie.  

UEFA C traject Simon en Jesse  

Er zijn twee leden binnen de vereniging die begonnen zijn aan dan Uefa C opleiding. Michel bedankt 

Simon en Jesse voor hun deelname. Er is een verbintenis aangegaan met hen voor twee jaar. De A- 

en B-jeugd krijgen training van Simon en Jesse en er zijn al positief resultaten te zien in 

trainingsvormen en beleving bij staf en spelers.  

Voetbal Academy  

Er is een driejarige verbintenis aangegaan met de Voetbal Academy. Dit gebeurt onder leiding van 

Daan Koerhuis en Sander Alferink. Bedoeling hiervan is hoe we de jeugd veel plezier in het spel 

kunnen brengen, hoe zij samen resultaat kunnen boeken en hoe de jeugd zich kan ontwikkelen op 

sportief gebied. 

Daan en Sander geven de jeugdteams daarbij training. Trainingsvormen zijn van hoger niveau en dat 

komt ook ten goede van het spelplezier van jeugdspelers. Naast het geven van training worden er 

ook avondbijeenkomsten georganiseerd waar ook andere leden bij aanwezig kunnen zijn.  

Nieuwe website 

Er komt een nieuwe website voor de vereniging. Dat hoort bij het pakket dat we vorig seizoen 

aangeschaft hebben van Sportlink. Zijn bezig met de laatste afhandelingen voordat de site live kan 

gaan.  

Er zijn wat berichten uitgestuurd door Monique via de Sportlink-app. Leden worden hierdoor op de 

hoogte gehouden van nieuwtjes en mededelingen via de website. Tevens krijgen zij berichten van de 

vrijwilligerstaken waarvoor zij ingepland staan. 

8. PAUZE 
Monique geeft voor de pauze aan dat er wat plattegronden uitgedeeld worden die inzicht geven in 

de invulling van veld twee. Daar kunnen de aanwezigen al naar kijken in de pauze. Na de pauze wordt 

dit punt verder behandeld.  

9. Toekomstplannen  
Inrichting veld 2   

Monique geeft aan dat Paul Ruiter vanuit Plaatselijk belang kartrekker is van dit project. Daarnaast 

zijn er diverse afgevaardigden van andere vereniging opgenomen in deze projectgroep, zodat 

iedereen de mening van vereniging kan ventileren. Sander Schutte was een belangrijke speler in het 

project, want hij heeft alles uitgetekend. Wethouder was erg enthousiast over het plan dat er op dit 

moment ligt.  



Na opzet van de plannen is er ook in Liederholthuis gekeken, omdat zij daar al een dergelijk project 

gedaan hebben. Zij hebben ook een projectplan waar wij vanuit Marienheem graag inzicht in wilden 

krijgen.  

Er wordt in het plan rekening gehouden met alle doelgroepen in Marienheem. Zo zal er een verhard 

pad komen wat voor iedereen toegankelijk is. Naast dit pad komen bootcamp apparaten die jong en 

oud kan gebruiken. Sportverenigingen kunnen hiervan ook gebruik maken wanneer zij een andere 

training zouden willen doen. Het landschap zal wat plooiend worden, omdat dit een mooi aangezicht 

geeft. En er komt een beachveld voor de volleybal en speeltoestellen met kabelbaan voor de jeugd.  

Midzomer heeft ook hun wensen aangegeven, omdat zij graag het feestterrein behouden zoals dat 

nu is. Hierin kan rekening gehouden worden met het plan. Volleybal kan met het Pivo-toernooi 

gebruik maken van het midzomerterrein.   

Het hele plan is een samenspel van alle verenigingen in Marienheem. Kosten zijn nog niet bekend. Er 

zijn nieuwe plannen gemaakt voor een vervolg. Er moet een boekwerk gemaakt worden met alle 

plannen en ook de kosten die hieraan verbonden zijn.  

In het huidige plan zal de kleine arena verplaatst worden tot naast het kunstgrasveld en het terras zal 

deels de plek innemen van de kleine arena. Monique vraag of leden hiermee akkoord zijn en of er 

nog vragen zijn. De volgende vragen worden gesteld: 

Wat gebeurt er met het midzomervoetbal dat ook altijd plaatsvond op het tweede veld? Monique 

geeft aan dat het trainingsveld hierin betrokken kan worden en dat hierover nagedacht is door het 

Midzomerfeest.  

Is het mogelijk om er ook een nieuw kunstgrasveld in de kleine arena te leggen bij verplaatsing? Dit 

veld is nu slecht. Monique geeft aan dat dit juist een mooi moment kan zijn voor het vervangen van 

het veld. Want veld is inderdaad van mindere kwaliteit.  

Kom je in de problemen als je naar zaterdagvoetbal gaat als je maar 1 veld beschikbaar hebt? 

Monique geeft aan dat er nu nog mogelijkheden zijn om extra wedstrijden te spelen op zaterdag. Als 

in de toekomst blijkt dat dit toch niet voldoende is dan moet er opnieuw om tafel gegaan worden 

met de gemeente.  

Gerard Nij Bijvank geeft ter aanvulling aan dat dit plan een richting is de indeling zoals het nu op 

papier staat, staat nog niet vast. Er kan daarin nog veel veranderen.  

Wat voor invloed heeft het beachveld met stuifzand voor het terras maar misschien ook voor het 

kunstgras? Steeds meer warme en droge zomers, waardoor meer stuifzand ontstaat.  Dit punt wordt 

meegenomen in een volgende vergadering over invulling van het veld.  

Als laatste punt wordt aangegeven dat er bij Strenge winters niet op het kunstgras gevoetbald kan 

worden. Als je geen ander veld beschikbaar hebt dan kan er dus niet gevoetbald worden. Hoe gaat 

vereniging daarmee om? Dit punt wordt ook meegenomen in volgende vergadering.  

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Robbert geeft aan dat de VOG ervoor bedoeld is om vrijwilligers te screenen om misbruik in situaties 

te voorkomen. Voor leden kost het aanschaffen van de VOG niets. Voor de vereniging zijn hier lage 

kosten aan verbonden, maar we vinden het wel belangrijk. Eerst stappen zijn er in dit traject gezet 

om vrijwilligers in de toekomst te kunnen voorzien van een VOG. Mocht er een vrijwilliger zijn die 



geen VOG krijgt, dan zal er met deze vrijwilliger gesproken worden en tot een passende oplossing 

gekomen moeten worden.   

Bestuurskamer boven opknappen  

Monique geeft aan dat er wat achterstallig onderhoud is in de bestuurskamer boven. Er zijn wat 

zaken toe aan vernieuwing en vraagt aan de leden of iedereen akkoord is om dit aan te pakken. Dit 

kost namelijk wel geld voor de vereniging en hiervoor willen we graag toestemming van de leden.  

Bedoeling is dat het wat opgeknapt zal worden doormiddel van een kastenwand. Nu staan er veel 

losse kasten en een nog een oud bureau. Het bord wat gebruikt wordt voor de 

wedstrijdbesprekingen is ook toe aan vernieuwing en er zal een nieuwe vloer in komen.  

Leden zijn akkoord.  

Rookvrij sportpark  

Laatste jaren is het altijd een punt op de agenda bij vergaderingen met andere Sallandse clubs en de 

gemeente. Bij veel verenigingen speelt dit punt dan ook regelmatig op de agenda. Marienheem zal in 

dit punt niet voorop gaan lopen om het sportpark rookvrij te maken, maar rookplek moet wel 

gewijzigd worden. Het roken voor de ingang is niet wenselijk.  

Leden worden gevraagd om hierover na te denken, want bij besluitvormingen wordt hierop 

teruggekomen. Willen graag voorzien in ieders behoefte.  

60-jarig bestaan  

In 2020 zal S.V. Marienheem 60 jaar bestaan en daar zal aandacht aan gegeven worden. Vanuit het 

bestuur zullen Tom Schutte en Sietse Koenjer hiervoor verantwoordelijk zijn. Het jubileum zal 

gecombineerd worden met de kaderavond en mixtoernooi op 5 en 6 juni 2020. Er zijn al wat ideeën, 

maar andere ideeën vanuit leden zijn van harte welkom. Deze kunnen doorgegeven worden aan Tom 

of Sietse.  

Er is voor gekozen om dit jubileum niet heel grootst aan te pakken. Dat is toepasselijker bij een 50 of 

75 jarig bestaan.  

10. Besluitvormingen  
Verplaatsen rookplek 

Er wordt gevraagd of er vanuit de leden ideeën zijn voor het verplaatsen van de rokersruimte. Daarbij 

worden de volgende ideeën aangedragen.  

Bennie Koenjer: Geeft aan dat er misschien een overkapping in de fietsenstalling gerealiseerd kan 

worden. Monique geeft aan dat de fietsenstalling van ’t Asspel is en dit daardoor eventueel lastig kan 

zijn.  

Bennie Lorkeers: Wellicht is het mogelijk om een van de cirkels tegenover kaartverkoophok overkapt 

te maken.  

Alfons Schotman: Je wilt de rookplek juist niet bij de ingang hebben, dus misschien bij de glasbak een 

overkapping maken. Jeroen Ellenbroek geeft aan dat wanneer je het idee van Alfons uitvoert er 

waarschijnlijk veel afval van sigaretten op de parkeerplaats zal komen te liggen.  

 



Deze ideeën worden meegenomen er zal nog geen besluit genomen worden over de locatie. Wel is 

het besluit genomen dat de rookplek verplaatst zal worden.  

 

11. Bestuursverkiezing  
Aftredend en herkiesbaar  

1. Tom Schutte 
2. Robbert Alferink 
3. Rick Holtmaat 
4. Michel Verwoolde 

 

Bovenstaande bestuursleden hebben termijn van 3 jaar gehad en worden herkiesbaar gesteld. Er zijn 
geen opmerkingen dus iedereen is herkozen.  

Verdeling commissies  

Monique geeft aan dat er geen wijzigingen zijn vanuit de aanspreekpunten van de commissies in het 

bestuur. Maar toch goed om dit nogmaals even aan te geven.  

 

Kantine commissie  Monique Schrijver 

Sponsorcommissie  Barry Hulsman 

Actie comité   Robbert Alferink 

Scheidsrechterscommissie Barry Hulsman 

Wedstrijdzaken   Barry Hulsman 

Accommodatie commissie Robbert Alferink 

Technische commissie  Michel Verwoolde en Tom Schutte 

Jeugdcommissie  Michel Verwoolde 

PR&Website   Tom Schutte 

Financiële commissie  Rick Holtmaat 

Afsluiting met rondvraag 

Simon Rijsemus: Vraagt zich af of de club van 100 misschien niet uitgebreid kan worden. Op deze 

manier kun je nog wat extra geld beschikken als vereniging. Punt wordt meegenomen door bestuur.  

Bennie Koenjer: Vraag omtrent de VOG. Stel dat er iemand is die geen VOG krijgt, is het dan wel 

verstandig om als bestuur met z’n persoon in gesprek te gaan? Dan wringt het toch ergens. Robbert 

geeft aan dat deze opmerking terecht is, maar we zullen dus niet als bestuur met deze persoon in 

gesprek gaan. Er zal een vertrouwenscommissie opgesteld moeten worden die met deze persoon in 

kwestie in gesprek gaat. Monique vult aan dat er alleen een VOG aangevraagd wordt die betrekking 

heeft op de rol als vrijwilliger binnen de vereniging.  

Han Nijmeijer: Door het spelers tekort in de selectie heeft Han het idee dat het tweede elftal kind van 

de rekening is. Zij spelen helemaal niet met een vast elftal, elke keer andere spelers en niet 

voldoende spelers om goed te kunnen trainen. Hoe denkt het bestuur daarover? Matthijs Warfemius 



wil hier vanuit TC op reageren. Klopt inderdaad dat het nu niet goed valt bij het tweede elftal. Daarbij 

geeft hij aan dat het lastig is om vanuit andere teams door te schuiven, omdat het geen 

selectiespelers zijn. Vanuit de TC zijn ze al druk bezig met de plannen voor volgend jaar om de 

teamindeling rond te maken en het voor iedereen positief te laten uitpakken.  

Rinse reageert hier ook nog op vanuit rol in de technisch commissie. Terechte vraag van Han. Er is 

gekozen voor een betaalde trainer van het eerst en van daaruit worden keuzes gemaakt. Patrick 

Reimert is al in gesprek geweest met het eerste elftal en Rinse Kleverkamp met het tweede elftal om 

plannen te maken voor volgend seizoen. Hierin worden de meningen en opmerkingen van spelers uit 

deze elftallen meegenomen.  


