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STAND VAN ZAKEN BESTUUR / LEDEN

WILLEM PETERS

DISCUSSIE

Willem Peters kijkt terug op het eerste jaar van de Vrienden van SES. Hij geeft aan dat we momenteel 35 leden hebben.
Daarnaast geeft hij aan dat het bestuur aan wisselingen onderhevig is geweest. Wiljan de Klein en Dennis Cuppen hebben
aangegeven door drukte te moeten stoppen met het bestuur van de Vrienden van SES. Tijdens de vergadering heeft Mark
van der Linden zich kandidaat gesteld voor het bestuur; hier is door de aanwezige leden goedkeuring voor gegeven. De
andere vacature staat nog uit. Het huidige bestuur bestaat uit Willem Peters (voorzitter), Mark Hendriks
(secretaris/penningmeester), Nick van de Hei (lid), Mark van der Linden (lid).
Vanuit de leden worden 2 namen genoemd die wellicht iets zouden willen betekenen voor de Vrienden van SES. Daarnaast
heeft zich nog een andere potentiële kandidaat gemeld bij het bestuur. Het bestuur zal met hen in gesprek gaan.
Vanuit de leden worden een aantal verbeterpunten/suggesties aangedragen. Het bestuur bedankt de leden hartelijk voor
het meedenken en bespreekt deze punten in de eerstvolgende bestuursvergadering:
•
Aanspreken potentiële Vrienden van SES. Aanspreken werkt beter dan alleen reclame via de website en Aftrap.
Daarnaast kunnen inschrijfformulieren op het prikbord gehangen worden en moet duidelijk zijn waar ze de
formulieren kunnen inleveren.
•
Benader teams om zich in te schrijven. Nu is alleen SES6 vertegenwoordigd als lid.
•
Plaats berichten in het Torentje, de Aftrap en op de site om meer bekendheid aan de Vrienden van SES te geven.
•
Bij een thuiswedstrijd bij de poort gaan staan om leden te werven en omroepen tijdens de rust.
•
Wellicht kunnen enkele projecten samen met SESAM gerealiseerd worden. Het bestuurd zal in gesprek treden
met SESAM.
CONCLUSIES

Mark van der Linden is toegetreden tot het bestuur van de Vrienden van SES. Een vacature staat nog uit.
ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Gesprek aan gaan met potentiële leden

Willem Peters / Mark van der
Linden

28/02/2013

Contact leggen met SESAM

Willem Peters

30/04/2013

10 MINUTEN

STAND VAN ZAKEN FINANCIËN

MARK HENDRIKS

DISCUSSIE

Mark Hendriks geeft een toelichting op de financiële stand van zaken. In totaal is met 35 leden € 1.750,- opgehaald. Er is
€ 16,82 aan rente ontvangen en € 245,16 aan kosten betaald. Het resultaat over 2012 is € 1.521,66.
De kosten die gemaakt zijn, hebben met name betrekking op het maken van de naambordjes. Hiervoor wordt nog een
sponsor gezocht. Een idee vanuit de leden is om hier Manders voor te benaderen. Het bestuur heeft toegezegd hier mee
aan de slag te gaan.
Daarnaast geeft Mark aan dat voor het bord van de Vrienden van SES met de voetbalclub een betalingsregeling is
overeengekomen. De totale kosten van het bord zijn € 1.000,-. De vrienden van SES betalen de helft van de kosten. De
penningsmeester van SES heeft aangegeven dat ieder jaar € 100,- betaald kan worden voor het bord.

Vanuit de leden komt de suggestie om € 25,- aan contributie mogelijk te maken als “half” lid, zodat mensen sneller
geneigd zijn lid te worden. De voorzitter bedankt de leden voor het idee, maar geeft aan voorlopig de contributie van
€ 50,- vast te houden.
De penningmeester geeft aan dat de incasso over 2013 plaats zal vinden in maart.
CONCLUSIES

De leden gaan akkoord met de financiële cijfers.
ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Incasseren contributie 2013

Mark Hendriks

31/03/2013

Benaderen Manders als sponsor naambordjes

Mark Hendriks

31/03/2013

Betalingsregeling opstellen tussen Voetbalclub en Vrienden van SES

Rob Thelosen

30/04/2013

20 MINUTEN

INVENTARISEREN PROJECTEN/DOELEN

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. Niet aanwezige leden hebben deze mogelijkheid via de mail gehad.
CONCLUSIES

Onderstaande projecten zijn benoemd en zijn ingebracht in de stemronde:
1. Sproeihaspel;
2. Reserve op te bouwen, 50% van de opgehaalde gelden;
3. Zichtbaars in kantine van Vrienden van SES;
4. Pannaveldje;
5. Beachvoetbalveld;
6. Cursus/clinic voor de jeugd / jeugddag;
7. Vaantjes/bekers tijdens jeugddag;
8. Aluminium doeltjes voor de jeugd;
9. Beamer voor in de kantine t.b.v. presentaties;
10. Wall of fame;
11. Netten doelen op hoofdveld;
12. Geel/zwarte sjaals;
13. Kampioensvlaggen langs veld 2;
14. Speeltoren in zandbak.
20 MINUTEN

STEMRONDE PROJECTEN

WILLEM PETERS

DISCUSSIE

In de stemronde heeft ieder lid 2 stemmen uit kunnen brengen. Hierbij is gevraagd één project te kiezen voor de korte
termijn en één project voor de lange termijn.
CONCLUSIES

De uitslag van de stemronde is als volgt:
1. 1
2. 0
3. 0
4. 13
5. 0
6. 7
7. 0
8. 2
9. 1
10. 5
11. 0
12. 0
13. 2
14. 1
Er is door de leden een lange termijn project gekozen: Pannaveldje
Er zijn door de leden twee korte termijn project gekozen: Cursus/clinic voor de jeugd (i.c.m. jeugddag) en Wall af Fame.
Bij alle projecten wordt voorgesteld dit in samenwerking met SESAM te doen; ieder 50% te bekostigen.

ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

In contact treden met jeugdbestuur omtrent project 6

Nick van de Hei / Mark van der
Linden

31/03/2013

In contact treden met Carlo Raijmakers omtrent project 10

Mark Hendriks

31/03/2013

In contact treden met SESAM

Willem Peters

30/04/2013

In contact treden met Carlo Raijmakers omtrent project 4

Nick van de Hei / Mark van der
Linden

31/05/2013

10 MINUTEN

RONDVRAAG

WILLEM PETERS

DISCUSSIE

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

•
•
•
•

•

Er wordt aangegeven dat het belangrijk is dat leden zelf ook de Vrienden van SES promoten in het belang van de
vereniging. Het bestuur onderschrijft dit.
Wat is de frequentie van vergaderingen met de leden? 1x per jaar.
Hoe worden actiepunten bijgehouden? Er worden updates verzonden middels een “nieuwsbrief” en er worden
regelmatig nieuwsberichten op de site geplaatst.
Hoe is de zichtbaarheid van de Vrienden te vergroten? Met artikelen in het Torentje, Aftrap, Site, nieuwe krant.
Besteed hier uitgebreid aandacht aan het lange termijn doel, zodat mensen juist hierdoor mee willen doen met
de Vrienden van SES.
Er wordt vanuit de leden aangegeven dat men het liefst geen bestuursleden toe ziet treden tot het bestuur van
de Vrienden van SES. Het bestuur van de Vrienden zal dit meenemen bij haar zoektocht naar bestuursleden.

ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Notulen ledenvergadering op site plaatsen

Mark Hendriks

31/01/2013

SLUITING
BIJZONDERE
OPMERKINGEN

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.

