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Agenda
15 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 2015. Ook afgelopen jaar hebben we weer sjaals verkocht. Momenteel hebben we er nog
70 in bezit, deze gaan we uiteraard verkopen in 2016. Daarnaast is het pannaveldje gerealiseerd, echter hebben we hier
wel meer kosten gemaakt dan vooraf ingeschat. Dit gat is door de voetbalclub gedicht middels een schenking.
Een minder puntje afgelopen jaar was het faillissement van Smart Goals. Zij zouden een voetbalclinic voor ons
organiseren. Dit is nog niet gebeurd, door dit faillissement. Meer hierover en een alternatief o nder “Stand van zaken
Projecten”.
Het aantal leden is gestegen van 62 leden in 2014 naar 63 leden in 2015.
Mark van der Linden heeft aangegeven het bestuur van de Vrienden van SES te verlaten. Mark Jans is toe getreden tot het
bestuur van de Vrienden van SES.
CONCLUSIES



Toetreden Mark Jans tot het bestuur

ACTIEPUNTEN

15 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 3.000,00 ontvangen. Hiervan zijn EUR 548,79 aan kosten afgegaan, waardoor
een resultaat van EUR 2.482,39 overblijft. De bankrekening laat een saldo van EUR 3.888,59 zien per 31-12-2015.
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 is b esloten, in samenspraak met de
leden, dat de lening in 5 jaar zal worden afgelost met jaarlijks een bedrag van EUR 605,00.
Door het bestuur wordt voorgesteld EUR 2.671,93 (resultaat 2015 incl. restant voorgaande jaren) aan projecten te
besteden voor komend jaar. De aanwezige leden hebben hiermee ingestemd.
De kascommissie in 2015 bestaat uit Wil Frenken en Martijn van Lid.. Wil en Martijn 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 Martijn van Lith en Jordy van Katwijk.
CONCLUSIES




Er is EUR 2.671,93 in stemming gebracht t.b.v. projecten.
Jordy van Katwjk en Martijn van Lith vormen voor 2015 de kascommissie

ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Incasso 2016 in april uitvoeren

Mark Hendriks

20-04-2016

Financiën met kascommissie doornemen

Mark Hendriks

25-01-2017

15 MINUTEN

STAND VAN ZAKEN PROJECTEN

MARK VAN DER LINDEN

DISCUSSIE

Het pannaveldje is gerealiseerd. De begroting is echter overschreden van EUR 2.117,43. Dit bedrag is als een schenking
bijgedragen door de voetbalclub SES.
Daarnaast is de voetbalclinic niet doorgegaan als gevolg van een faillissement van de leverancier. Er liggen twee
alternatieve opties voor:

Harry Blokhuis

Andre Cornelissen
Vanuit de Vrienden van SES zal Mark Jans en vanuit de voetbalclub zal Carlo Raijmakers een keuze maken tussen deze
twee alternatieve. Hierover treden zij in contact met het jeugdbestuur. Het reeds gereserveerde budget is EUR 500,00.
CONCLUSIES



De voetbalclinic wordt georganiseerd in april/mei dit jaar. Mark en Carlo treden hierover in contact met het
jeugdbestuur.

ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

In contact gaan met Andre en Harry

Mark Jans

28-2-2016

15 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
30 MINUTEN

projecten zijn benoemd en zijn ingebracht in de stemronde:
Promotieacties SES 1 wedstrijden
Grasexpert laten komen voor de velden
Machines/gereedschap voor vrijwillegers (veegmachine – 920 euro)
Speeltoestel (1000 euro, jaarlijkse keuring nodig, overig bedrag)
Ballenvangers (3000 tot 6000 euro)
Aflossing pannaveldje (5jaar termijn, 605 euro)
Minivoetbalpark huren voor jeugdkampioenschapsdag (300e)
Springkussen (nieuw 1500 euro)
Aankleding kantine
STEMRONDE PROJECTEN

WILLEM PETERS

DISCUSSIE

Unaniem is besloten EUR 605,00 jaarlijks af te lossen op de lening van het pannaveldje bij de voetbalclub SES.
Na een eerste inventarisatie zijn 3 projecten overgebleven, waarop gestemd is. In de stemronde heeft ieder lid 2 stemmen
uit kunnen brengen.
1.
2.
3.

Machines/gereedschap voor vrijwillegers (veegmachine - 920 euro)
Speeltoestel (1000 euro, jaarlijkse keuring nodig, overig bedrag)
Aankleding kantine

CONCLUSIES

De uitslag van de stemronde is als volgt:
1. 17
2. 9
3. 8
Door de




aanwezige leden is besloten tot het volgende:
Er wordt EUR 605,00 afgelost op de lening van het pannaveldje;
Er wordt EUR 920,00 ter beschikking gesteld aan een veegmachine voor de vrijwilligers .
ER wordt EUR 1.146,93 ter beschikking gesteld aan een speeltoestel.

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

ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Notulen ledenvergadering op site plaatsen

Mark Hendriks

10-02-2016

SLUITING
BIJZONDERE
OPMERKINGEN

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.

