
Notulen: Algemene ledenvergadering  09-11-2022 /20:00u 

Aanwezigen: Wil Frenken, Nort van Schayk, Martijn van Lith ( aftredend ), Frank Burgers, Jordy  van 

Katwijk, Carlo Raymakers en Tomas van Boekel 

 

Opening: Nort heet de aanwezigen welkom. De jaarvergadering is op woensdag 9-11 om 20:00 

Kort wordt de visie van SES nogmaals benoemd. 

   

Notulen 2022: De secretaris leest de notulen van de vorige vergadering op en worden goedgekeurd. 

  Er wordt teruggekeken op de eerste digitale uitvoering van de vergadering met 31 

  unieke deelnemers. 

Led verlichting is volledig goedgekeurd, dit gaat door. 

Dorpsplan, gestelde vragen zijn meegenomen en proberen we vandaag zo goed mogelijk 

beantwoorden. 

Verloop van de oudere jeugd is de afgelopen seizoenen toegenomen, stap naar senioren lijkt groot.  

Wil als voorzitter stapje terug naar bestuurslid. 

Leden stemmen in. 

Verslag Secretaris:  

Door afwezigheid Secretaris neemt Carlo het over. 

Corona perikelen zijn eindelijk voorbij, beginnen met SES – Juliana / Millse Mittag. Was drukker dan 

ooit, enorm goede omzet gedraaid in kantine. Jeugdkampioenen, helaas is er dat maar 1 geworden, 

jo11. Veel leuke fuifjes georganiseerd door senioren teams. Verder hebben we Rosé bier op de tap 

gekregen, mede dankzij Rob vd Brouwer. Zeer geslaagd gezelligheidstoernooi met een record aantal 

bezoekers en prachtig weer. We hebben afscheid genomen van een aantal vrijwilligers die jaren lang 

onze dames hebben getraind, Mark en Rene. Piet de materiaalman heeft er helaas ook een punt 

achter gezet.   De beregeninginstallatie is gerealiseerd wat direct een verbetering heeft gebracht 

voor de velden. 1e elftal goed seizoen gedraaid, helaas geen nacompetitie maar wel goede prestatie 

voor jong team. 

 

Verslag Penningmeester: 

Belangrijkste punten met overzicht van afgelopen 3 jaar. Laatste maanden 19/20 vielen deels weg 

door corona, zo ook 20-21. Afgelopen jaar was zo goed als volledig en we zien hierin met name dat 

de personeelskosten hoger zijn geworden, kantine en huisvestiging ook. Maar dat komt door meer 

wedstrijden / meer kantinedagen etc.  

Dit zie je ook in de inkomsten kant terug, Millse mittag, gezelligheidstoernooi, fuifjes en 

donderdagen hebben gezorgd voor €0,- aan kantine inkomsten.  

Subsidies veranderen weinig, bijzondere subsidies wel, dat zijn tegemoetkoming van de vaste lasten 

door corona / gemeente steun.  

€0,- positief gedraaid door reservering gebouw houden we €0,- positief over.  

Gezelligheidstoernooi brengt zelf al zo’n €0,- op. 

Contributie inkomsten dalen wat, dit komt door stoppende senioren leden. We hebben wel meer 

Junioren leden die erbij komen, maar die betalen minder contributie. 

 

 

 

 



We willen gaan werken in het nieuwe seizoen naar een begrotingsvoorstel, daar werkten we nog niet 

mee, maar zien we wel dat het zeer belangrijk is. 

Om de jeugd te stimuleren om te blijven, krijgen zij €0,- om naar een internationaal toernooi te gaan. 

Als tegenprestatie geven zij vrijwilligersuren af, die ze willen besteden aan het Eastern Open 

toernooi. Wat ons indirect ook weer geld oplevert, dus mooi initiatief. 

Contributie is geïnd in coronajaren, waardoor we vinden dat we als SES ook iets moois terug moeten 

doen: Contributie blijft gelijk bij jeugd, contributie senioren zal iets stijgen. Kantineprijzen blijven ook 

gelijk, mits Heineken in januari niet sterk verhoogd. 

Kascommissie: 

Zoals gewend geen gekke dingen, alles is netjes verklaarbaar, met overgang cash -> pinnen heeft wel 

wat strubbelingen gegeven, maar is nu perfect. Alles loopt op rolletjes en niets meer dan 

complimenten.  

Johan Jacobs en Joost Cuppen treden toe aan de kascommissie. Paul Thelosen blijft nog 2 jaar. 

Aftredend bestuurslid:  

Martijn van Lith wordt bedankt en gehuldigd. Hij krijgt een bloemetje.  

 

 

Dorpsplan 

 

Piet merkt op dat er niet leden aanwezig zijn op de ALV en doet een verzoek aan het bestuur om 

hierop in te grijpen. De voorzitter geeft aan dat zij uitgenodigd zijn door het bestuur en er is een 

overgrote meerderheid voor hun aanwezigheid.  

 

Nort begint aan de presentatie, en verteld waarom we dit ooit begonnen zijn. 

Deze presentatie is gebaseerd op het informatieboekje wat reeds op onze website is verschenen. 

Hier te lezen: shorturl.at/aNRW1 

 

Kritisch lid Piet 

Piet vindt de werkwijze waarop het bestuur gehandeld heeft met name om de communicatie naar de 

leden tot stand te brengen niet goed. Er zijn leden die niet een mail gehad hebben, of niet wisten dat 

er informatieavond  / alv was. Daarnaast ook verouderde statuten, dat is een terecht punt. 

Piet vindt het daarnaast ook niet kunnen dat hij niet meer tijd krijgt, ondanks dat hij erelid van SES is. 

 

Statuten 

Nort geeft aan dat we die gaan hernieuwen en zorgen dat we voor de volgende ALV in 2023 deze aan 

de leden zullen presenteren. 

 

 

 

 



 

Vragenronde: 

Vraag: 

Als we Ja stemmen, en 1 van de velden kan niet gemaakt worden, wat dan? 

 

De must have is dat we onze leden kwalitatief goede velden willen bieden en hiervoor zijn vier 

velden vereist. Op het moment dat één veld niet gerealiseerd kan worden, dan wordt er niet voldaan 

aan onze ‘must-haves’ en moeten we terug naar de tekentafel.  

Vraag:  

Waarom sluit de sporthal niet aan op de kantine? 

Dat brengt deze indeling inderdaad met zich mee.  

Vraag / visie: 

Het aangezicht van SES verliest wat van zijn karakter, de indeling kan beter 

Vraag: 

Kunnen we nog meer bos aankopen zodat de tennisvelden daar heen kunnen en wij hier kunnen 

blijven als SES? 

Het doel van het dorpsplan is om naar één accommodatie te gaan en TCL heeft net als ons een must 

have dat de kantine/terras aansluit bij de tennisbanen. Dus dat gaat niet.  

Vraag: 

De informatievoorziening is niet goed geweest, daar wordt gesuggereerd dat we al bij de 

Langenboomse Vereniging zitten. 

Voorzitter Paardenvereniging weet van niks, moet niet elke vereniging hier iets van af weten? 

Als wij nou Ja zeggen, en TCL zegt nee, wat gebeurd er dan? 

Er zijn inderdaad allerlei zaken die nog besproken moeten worden. In deze fase is het eerst belangrijk 

om te weten of de grootste clubs zich in de indeling kunnen vinden. Als de clubs nee zeggen tegen de 

indeling dan moeten we daarmee aan de slag. Als de clubs nee zeggen tegen het dorsplan (en de 

Langenboomse Vereniging) dan gaat het hele plan niet door.  

Vraag: 

Dank je wel aan het bestuur voor de voorbereidingen.  

Gigantische investering  -> kritischer kijken naar indeling van gebouw en van velden. 

Op het moment dat alles te duur blijkt, wat doen we dan?  

Zodra er een akkoord is op de indeling wordt de begroting opnieuw opgesteld. We weten dan 

namelijk wat er allemaal moet gebeuren. De rekenmeesters zien daar op toe. Als het te duur is 

moeten we in overleg over aanpassingen.  

Vraag: 

Ik zie het liefst het oude plan en niet het huidige, zodat er minder ingrijpend verbouwd moet 

worden. Is het een optie om tennisbanen en padelbanen uit elkaar te halen. 

Veel schetsen zijn voorbij gekomen. In deze indeling is gekozen om tennis en padel bij elkaar te 

houden. Indien er geen meerderheid is voor de huidige sportpark indeling, dan zal er samen met TCL 

gekeken moeten worden naar een oplossing.  

 



Woord wordt gegeven aan Ivonne van Eigen Kweek. 

( leden stemmen in ) 

We zijn inmiddels 4 jaar bezig met Dorpsplan Langenboom. In die tijd is duidelijk geworden welk 

bedrag we tot onze beschikking hebben, aan welke wetten en regels we moeten voldoen, wat het 

programma van eisen is van alle clubs en wat zij naast de eisen (must haves) aan wensen (nice to 

haves) hebben of aan toekomst wensen (should haves) hebben. Sommige van deze eisen en wensen 

bijten elkaar, dus we zoeken daarbinnen naar het beste. Later is daar de wens bijgekomen om ook de 

school op het sportpark te vestigen wat natuurlijk goed is voor de kinderen (en toekomstige leden).  

Het is daardoor noodzakelijk dat er extra bos bij het sportpark getrokken wordt.  

De verenigingen beslissen over het definitieve ontwerp. Eigen Kweek beslist op eigen houtje niets en 

heeft dat tot nu toe ook niet gedaan. Daarom vragen wij mandaat van SES en de overige 

verenigingen zodat we verder kunnen. De verenigingen zijn de directeuren van het plan. Maar 

natuurlijk is SES niet de enige directeur. 

Tenslotte: Welk plan het ook wordt, er zullen altijd concessies gedaan moeten worden. Voor 

Langenboom is het dorpsplan een 10, de individuele clubs moeten het plan toetsen aan de must 

haves en zeker voor een 8 tevreden zijn.  

Vraag 

Waarom is er niet met alle verenigingen gesproken over de indeling van het sportpark. 

SES en TCL zijn degene die hun grond inbrengen en zorgen voor 95% van het sportpark. 

Daarna zijn de overige clubs aan de beurt, maar die komen zeker aan de beurt. 

Stemproces 

 

Jeugdleden t/m 16 – 1 stem 

Leden vanaf 16 jaar – 3 stemmen 

Mogelijkhed tot 1 machtiging 

 

3 bestuursleden en 3 kascommissieleden → geen problemen volgens leden. 

Vraag: Bent u voor of tegen toetreding tot de Langenboomse Vereniging inclusief inbreng gebouw 

onder de huidige indeling? 

Uitslag stemming: 

Senioren leden: 

41x voor 

43x voor 

Junioren leden: 

9x voor 

3x tegen 

50% voor 

50% tegen 

Bij staakte stemming wordt het voorstel voor de nieuwe indeling en toetreding tot de 

Langenboomse Vereniging + inbreng gebouw verworpen  

 



 

Aanvullende stemming: 

Het bestuur merkt dat veel leden grote voorstander zijn van het dorpsplan, maar dat de indeling niet 

naar hun tevredenheid is. Daarom wordt er een nieuwe stemming gehouden  

Vraag: Bent u voor of tegen toetreding tot de Langenboomse Vereniging inclusief inbreng gebouw 

onder een andere indeling? 

56x voor 

2x tegen 

1x blanco 

 

De leden zijn in overgrote meerderheid voor toetreding tot de Langenboomse Vereniging inclusief 

inbreng van het gebouw, echter vragen ze het bestuur om tot een nieuwe indeling te komen. Het 

bestuur zal de ingebrachte input van de leden meenemen en met een nieuwe indeling komen. 

Mededelingen/vragen van leden 

Hoe zit het met het scheidsrechter tenue? 

Tijdelijk geen voorraad bij knvb webshop, wordt geregeld 

 

Tijdens de avond heb je alle vrijwilligers geloofd, we hebben een leuke groep en we moeten deze 

proberen te houden, zo lang mogelijk. Er moet een mentaliteitsomslag komen. Maandagmorgen 

stond de soep heet, was de frituur gloeiend aan, tot overmaat van ramp stond de bak met munten 

op de tafel, en het doorgeefluik stond nog open. De keuken was 1 grote vetzooi, alles stond nog op 

tafel.  

Terecht punt. Dit kan absoluut niet en zullen we terugkoppelen aan de groepen. 

 

Dit is al eerder gebeurd. De versturing van de vrijwilligersavonden uitnodigen is goed gegaan. 

Jordy doet het woord: Het klopt dat er een aantal vrijwilligersavonden niet op de hoogte is gesteld. Ik 

heb mijn beste beentje voorgezet. Naar eer en geweten, flink veel lijsten en mensen gevraagd. 

Helemaal kloppend voor volgend jaar, inclusief emailadres en bij ontbreken daarvan postadres. 

Internationaal toernooi voor jongens, hoe zit het met de meisjes? 

Mark heeft teruggekoppeld dat er geen interesse is bij de meisjes. 

Wanneer komt de kledinglijn? 

Als het goed is komt volgend week de kledinglijn uit, waar we 5 jaar van gebruikt gaan maken.  

Medio januari kunnen de leden deze aanschaffen. Streven om voor begin van 2e seizoenshelft alles 

binnen te hebben. 

 


