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BELEGD DOOR
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TYPE VERGADERING
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ORGANISATOR
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NOTULIST

Mark Hendriks

VOORZITTER

Mark Jans

AANWEZIGEN

14 leden

KANTINE SES
LANGENBOOM

Agenda
10 MINUTEN

STAND VAN ZAKEN BESTUUR / LEDEN

MARK HENDRIKS

DISCUSSIE

Mark Hendriks opent om 20.00 uur de vergadering en bespreekt de agenda.
Ellen Hendriks heeft aangegeven het bestuurd van de Vrienden van SES te verlaten. Daarop heeft het bestuur aangegeven
op zoek te gaan naar een nieuwe kandidaat. Eventuele kandidaten kunnen zich melden bij Rosan van der Wijst.
Mark geeft een terugblik van 2019. Ook afgelopen jaar hebben we een jeugddag georganiseerd. Daarnaast zijn er bankjes
voor langs het veld besteld, deze worden nog geïnstalleerd. Er is een voetbaltafel voor in de kantine aangeschaft en er
wordt een team van de week georganiseerd.
Het aantal leden in 2019 is 58.
CONCLUSIES

•

Aftreden bestuurslid Ellen Hendriks

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 2.500,00 ontvangen. Hierop is EUR 0,33 aan rente bijgeschreven en is EUR 119,39
aan kosten afgegaan, waardoor een resultaat van EUR 2.380,94 overblijft. De bankrekening laat een saldo van EUR
4.331,57 zien per 31-12-2019.
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. In 2019 is het laatste
bedrag van EUR 654,52 afgelost, waarmee de lening volledig is opgeheven.
Door het bestuur wordt voorgesteld EUR 2.500,00 (resultaat 2019 incl. restant voorgaande jaren) aan projecten te
besteden voor komend jaar. De aanwezige leden hebben hiermee ingestemd.
De kascommissie in 2019 bestaat uit Piet van Berlicum en Tiny Hendriks. Piet en Tiny 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 Tiny Hendriks en Sandra Braam.
CONCLUSIES

•
•

Er is EUR 2.500,00 in stemming gebracht t.b.v. projecten
Tiny Hendriks en Sandra Braam vormen in 2020 de kascommissie

ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Incasso 2020 in april uitvoeren

Mark Hendriks

21-04-2020

Financiën met kascommissie doornemen

Mark Hendriks

Vergadering
2020

30 MINUTEN

STEMRONDE PROJECTEN

MARK HENDRIKS

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.
9.

Donatie eigen kweek (EUR 500)
Picknick bankjes (EUR ???)
Clinic voor trainers jeugd (EUR 1.000)
Mobiele pin (EUR 375 per jaar)
Loungehoek fifa playstation (EUR 1.000)
Jeugddag voetbalgolf (EUR 700)
Buitenkast AED (EUR 800)
Wipkip (EUR 400)
Fruit jeugd na wedstrijd (EUR 600)

CONCLUSIES

Door de
•
•
•

aanwezige leden is besloten tot het volgende:
Loungehoek fifa playstation (EUR 1.000)
Jeugddag voetbalgolf (EUR 700)
Buitenkast AED (EUR 800)

ACTIEPUNTEN

5 MINUTEN

VERANTWOORDELIJKE

RONDVRAAG

EINDDATUM

MARK HENDRIKS

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

28-02-2020

SLUITING
BIJZONDERE
OPMERKINGEN

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

