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Agenda
10 MINUTEN

STAND VAN ZAKEN BESTUUR / LEDEN

WILLEM PETERS

DISCUSSIE

De voorzitter (Willem) opent om 20.00 uur de vergadering en bespreekt de agenda.
Willem geeft een terugblik van 2014. Afgelopen jaar hebben we SES sjaals verkocht tijdens SES - Juliana en is een
sfeerwedstrijd van de jeugd voorafgaand aan de wedstrijd georganiseerd. Daarnaast zijn een tweetal projecten (Clinic en
pannaveldje) onderhanden. Meer hierover tijdens “Stand van zaken Projecten”.
Het aantal leden is gestegen van 59 leden in 2013 naar 62 leden in 2014.
CONCLUSIES

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 zijn van de leden EUR 2.650,00 ontvangen. Hiervan zijn EUR 117,30 aan kosten afgegaan, waardoor
een resultaat van EUR 2.552,01 overblijft. De bankrekening laat een saldo van EUR 5.711,55 zien per 31-12-2014.
In 2014 is het volgende aan projecten uitgegeven:
EUR 496,10 aan de inkoop van sjaals. Uiteindelijk hebben we hier EUR 720,00 aan verkocht, waardoor het resultaat op
deze actie EUR 223,90 is.
Door het bestuur wordt voorgesteld EUR 2.552,01 aan projecten te besteden voor komend jaar. De aanwezige leden
hebben hiermee ingestemd.
De kascommissie in 2013 bestaat uit Wil Frenken en Jaap van de Vorle. Door afwezigheid heeft de controle enkel door Wil
Frenken plaats gevonden. Wil heeft aan de aanwezige leden toegelicht de controle van de financiën te hebben gedaan en
geen opmerkingen te hebben. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Martijn van Lith en Wil Frenken.
CONCLUSIES

•
•

Er is EUR 2.552,01 in stemming gebracht t.b.v. projecten.
Wil Frenken en Martijn van Lith vormen voor 2015 de kascommissie

ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Incasso 2015 in april uitvoeren

Mark Hendriks

20-04-2015

Financiën met kascommissie doornemen

Mark Hendriks

25-01-2016

45 MINUTEN

STAND VAN ZAKEN PROJECTEN

MARK VAN DER LINDEN

DISCUSSIE

Mark van der Linden geeft een update van het langetermijn project Pannaveldje. Hierbij bespreek hij verschillende opties
met betrekking tot de ondergrond, hekwerk en locatie. Hierbij zijn een aantal offertes opgevraagd bij verschillende
partijen. Het pannaveldje gaat, afhankelijk van de keuze voor ondergrond etc., tussen de EUR 6.500 en EUR 12.000
kosten. In de ledenvergadering is besloten naar een bedrag van EUR 10.000 toe te werken. De keuze van materiaal is
hierbij gevallen op een geluidsarm gecoat hekwerk. Samen met Hans van den Oever en Michel Dauphin wordt de keuze
voor ondergrond uitgewerkt.
De financiering van het pannaveldje wordt momenteel uitgewerkt. Hierbij wordt een bijdragen vanuit SESAM onderzocht
en wordt de aanbieding van de voetbalclub om een lening bij hen aan te gaan meegenomen. Daarnaast heeft Jose
Sommers aangeboden een bedrag van EUR 712 bij te dragen aan het pannaveldje. Dit geld komt voort uit een collecte
naar aanleiding van het overlijden van Henk Sommers. Vanwege dit gebaar hebben de Vrienden van SES besloten het
pannaveldje naar Henk Sommers te vermelden.
Uitgangspunt is dat het pannaveldje deze zomer wordt gerealiseerd.
Naast het pannaveldje wordt in april/mei een clinic voor de jeugd gegeven in samenwerking met Smartgoals. Momenteel
lopen hierover gesprekken tussen Smartgoals, Vrienden van SES en het Jeugdbestuur.
CONCLUSIES

•
•

Het bestuur van de Vrienden van SES heeft mandaat tot de keuze van ondergrond. Hiervoor gaan zij in gesprek
met gespecialiseerde sponsoren van de club.
Er wordt hard gewerkt het pannaveldje in de zomer van 2015 gereed te hebben.

ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Keuze voor ondergrond maken

Mark van der Linden

28-02-2015

Financiering rond krijgen

Mark Hendriks

31-03-2015

5 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.
CONCLUSIES

Onderstaande projecten zijn benoemd en zijn ingebracht in de stemronde:
1. Pannaveldje, EUR 2.552,01
2. Speeltoestel voor in de zandbak, EUR 1.000

10 MINUTEN

STEMRONDE PROJECTEN

WILLEM PETERS

DISCUSSIE

In de stemronde heeft ieder lid 1 stemmen uit kunnen brengen.
CONCLUSIES

De uitslag van de stemronde is als volgt:
1. 14
2. 0
Door de aanwezige leden is besloten tot het volgende:
•
Aan het ‘potje’ pannaveldje wordt een bedrag van EUR 2.552,01 toegevoegd.
ACTIEPUNTEN

5 MINUTEN

VERANTWOORDELIJKE

RONDVRAAG

EINDDATUM

WILLEM PETERS

DISCUSSIE

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

CONCLUSIES

•

Piet van Berlicum geeft aan het volledige vertrouwen te hebben in het bestuur van de Vrienden van SES om de
juiste keuzes te maken met betrekking tot het pannaveldje.

ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Notulen ledenvergadering op site plaatsen

Mark Hendriks

30-01-2015

SLUITING
BIJZONDERE
OPMERKINGEN

De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur.

