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Agenda
10 MINUTEN

STAND VAN ZAKEN BESTUUR / LEDEN

WILLEM PETERS

DISCUSSIE

De voorzitter (Willem) is niet aanwezig, Mark Hendriks neemt zijn rol over en opent om 20.00 uur de vergadering en
bespreekt de agenda.
Mark geeft aan dat Willen niet aanwezig is, omdat hij zich aan het voorbereiden is op een operatie. Tevens heeft Willem
aan te geven te willen stoppen met de Vrienden van SES om meer tijd voor zijn gezin vrij te kunnen maken. Daarop heeft
het bestuur een kandidaat om de rol van Willem over te nemen en legt dit voor ter besluitvorming. Voorgesteld wordt om
Tom van Bakel toe te voegen als bestuurslid van de Vrienden van SES en Mark Jans te benoemen tot voorzitter. Hiermee
wordt ingestemd door de aanwezige leden.
Mark geeft een terugblik van 2018. Ook afgelopen jaar hebben we een jeugddag georganiseerd. Daarnaast is een AED
cursus georganiseerd, hebben we een bijdrage geleverd voor de aanschaf van nieuwe aluminium doelen en hebben we
nieuwe tenues voor de mini F-jes gesponsord. Er is nog geld gereserveerd voor het aanschaffen van merchandise en een
voetbaltafel. Hier wordt nog aan gewerkt.
Het aantal leden in 2018 is 58.
CONCLUSIES

•
•
•

Aftreden bestuurslid Willem Peters
Toetreden bestuurslid Tom van Bakel
Benoemen voorzitter Mark Jans

ACTIEPUNTEN

10 MINUTEN

VERANTWOORDELIJKE

STAND VAN ZAKEN FINANCIËN

EINDDATUM

MARK HENDRIKS

DISCUSSIE

De Penningmeester (Mark Hendriks) licht de financiële positie van de Vrienden van SES toe.
Het afgelopen jaar is van de leden EUR 2.700,00 ontvangen. Hierop is EUR 0,60 aan rente bijgeschreven en is EUR 120,31
aan kosten afgegaan, waardoor een resultaat van EUR 2.580,29 overblijft. De bankrekening laat een saldo van EUR
3.662,05 zien per 31-12-2018.
Er is een tekort op het pannaveldje (zoals vorig jaar besproken in de ledenvergadering). Hiervoor is een lening afgesloten
van EUR 3.027,99 met de voetbalclub SES. De lening is renteloos. In de vergadering van 2015 is besloten, in samenspraak
met de leden, dat de lening in 5 jaar zal worden afgelost met jaarlijks een bedrag van EUR 605,00. Doordat een aantal
projecten in 2017 goedkoper zijn uitgevallen is een extra bedrag afgelost op de lening. De huidige lening bedraagt EUR
654,52.
Door het bestuur wordt voorgesteld EUR 2.057,53 (resultaat 2018 incl. restant voorgaande jaren en aflossing EUR 654,52)
aan projecten te besteden voor komend jaar. De aanwezige leden hebben hiermee ingestemd.

De kascommissie in 2018 bestaat uit Frank Burgers en Piet van Berlicum. Frank en Piet hebben aan de aanwezige leden
toegelicht de controle van de financiën te hebben gedaan en geen opmerkingen te hebben. Volgend jaar bestaat de
kascommissie uit Piet van Berlicum en Tiny Hendriks.
CONCLUSIES

•
•
•
•

Er is EUR 2.057,53 in stemming gebracht t.b.v. projecten
Er wordt EUR 654,52 afgelost op het pannaveldje
Een bedrag van EUR 450,00 dat vorig jaar niet is besteed aan promotiemateriaal blijft in 2019 gereserveerd
staan voor promotiemateriaal en een bedrag van EUR 500,00 dat vorig jaar niet is besteed aan een
tafelvoetbalspel blijft in 2019 gereserveerd voor het aanschaffen hiervan.
Piet van Berlicum en Tiny Hendriks vormen in 2019 de kascommissie

ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Incasso 2019 in april uitvoeren

Mark Hendriks

21-04-2019

Financiën met kascommissie doornemen

Mark Hendriks

28-01-2020

30 MINUTEN

STEMRONDE PROJECTEN

WILLEM PETERS

DISCUSSIE

Ieder aanwezig lid is in de gelegenheid gesteld ideeën in te brengen voor de stemronde van projecten, waar de Vrienden
van SES haar opgehaalde gelden aan zal besteden. Onderstaande projecten zijn benoemd en zijn ingebracht in de
stemronde. In de stemronde heeft ieder lid 2 stemmen uit kunnen brengen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jeugddag (EUR 1.250)
Bankjes langs het veld (EUR 1.000) eventueel met SESAM
Team van de week (jeugd: friet / senioren: blad bier) (EUR 600)
Nieuwe trainingsjassen jeugdtrainers 40x (EUR 2.000) eventueel met SESAM/sponsor
EHBO koffer (EUR 200)
Keuring speeltoestellen (EUR 250)
Herhalingscursus AED (EUR 75)
70 ballen voor de jeugd (EUR 1.500)

CONCLUSIES

Door de
•
•
•

aanwezige leden is besloten tot het volgende:
Jeugddag (EUR 1.250)
Bankjes langs het veld (EUR 1.000) eventueel met SESAM
Team van de week (jeugd: friet / senioren: blad bier) (EUR 600)

De jeuddag en de bankjes worden gefinancierd vanuit de Vrienden van SES. Voor een extra bijdrage gaan ze ook in
overleg met SESAM. Mochten zij een ook een bijdrage doen en heeft dit ruimte in het te besteden bedrag vanuit de
Vrienden van SES, dan zal dit vrijgekomen geld besteed worden aan het project Team van de week.
ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Bespreken projecten met SESAM

Mark Jans

31-3-2019

5 MINUTEN

RONDVRAAG

WILLEM PETERS

DISCUSSIE

De voorzitter geeft de leden de laatste mogelijkheid voor vragen en/of opmerkingen middels de rondvraag.
CONCLUSIES

ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Notulen ledenvergadering op site plaatsen

Mark Hendriks

28-02-2019

SLUITING
BIJZONDERE
OPMERKINGEN

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

