
Afspraak 

/ Actie Vaste agenda

Com-

missi

es

Actie

(nummer) Datum vergadering Actie

Actiehou

der Prioriteit Deadline Status

Notulen Aanwezigen 8-3-2021 Opening 19:00 Aanwezig: Wil Frenken, Nort van Schayik, Martijn van Lith, Jordy van Katwijk fysiek. De rest 

van het bestuur is digitaal aanwezig. Frank Burgers is verhinderd i.v.m. KNVB cursus. Er zijn in totaal 31 

unieke kijkers. 

Notulen Opening 8-3-2021 Wil heet de aanwezigen welkom. De jaarvergadering is op maandag om 19:00 i.v.m. de avondklok. Voor het 

eerst in de geschiedenis wordt de jaarvergadering digitaal georganiseerd. 

Notulen Notulen 2019 8-3-2021 De secretaris leest de notulen van de vorige vergadering op en worden goedgekeurd.

Notulen Terugblik secretaris 8-3-2021 Als eerst wordt er stil gestaan bij de overleden (ex)leden/vrijwilligers/supporters van SES met in het bijzonder 

Herman Wijdeven en Jimmy Schonenberg. De activieiten commissie had met de introductie van de fuifjes een 

leuke swing aan de kantine gegeven. Na de lockdown i.v.m. corona is er groot onderhoud aan de velden 

gepleegd (nieuwe speelveld & hoofd trainingsveld) door de lange periode dat er niet gevoetbald zou worden.

Notulen Verslag 

penningmeester

8-3-2021 Contributie afname van €3.000 (€30.000 -> €27.000). Sponsor inkomsten zijn geslonken in verband met 

corona (+- €5.000 afname). Subsidie inkomsten gelijk gebleven. Kleine vergoeding vanuit overheid van 

€4.000. Totale omzet  daling van €28.000,-. Verplichting trainers blijven doorlopen, minus een beetje subsidie 

van de loonkosten. Doordat er een periode niet gespeeld is, zijn er op bepaalde kosten bespaard (kantine 

inkopen, energie, abbo. kosten). Uiteindelijk blijft er een klein positief resultaat over. Dit is een stuk minder dan 

het seizoen 2018-2019. 

Notulen Pauze 8-3-2021

Notulen Corona impact op 

SES

8-3-2021 Allereerst heeft corona een grote sportieve invloed op SES. Het voetbal ligt nu al bijna een heel jaar stil en dat 

is zeker onze fris start in september zeer jammer. Financieel heeft het ook een impact op SES, maar worden 

wij geholpen door leveranciers (b.v. Heineken die het bier terug neemt) en de overheid met verschillende extra 

subsidies. Afhankelijk van de totaal te innen contributie en sponsor gelden draaien we dit jaar een kleine plus 

of min. 

Notulen TOP SES 8-3-2021 Aanleiding sluiten van de Bens. Er is een sport totaal plan ontwikkeld, met centrale plek op ons sportpark. Alle 

sporten op één plek, goed voor de leefbaarheid. SES blijft verantwoordelijk voor de financien, bestuur SES 

blijft aan om de club te besturen. Er komen twee kantines, die aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De 

voetbalclub blijft haar kantine houden. De gebouwen gaan over naar de Algemene Langenboomse vereniging. 

Deze vereniging wordt geleidt door een bestuur dat op haar beurt wordt gekozen door de ledenraad, dat een 

afspiegeling is van het aantal leden per vereniging. SES blijft eigenaar en verantwoordelijk voor het onderhoud 

van de velden. Voordelen zijn b.v. clusteren van kantinediensten, wat een lasten verlichting is voor onze 

vrijwilligers. Het bestuur is positief over deze ontwikkelingen, omdat het sportpark een sociale ontmoetingsplek 

wordt, waar ieder kind hun eigen sport kan beoefen op één locatie. De grote lijnen staan, de details worden 

nog uitgewerkt. Op het scherm wordt een schets getoond van het nieuwe sportpark. De vier velden van SES 

blijven bestaan. Het pupillenveld wordt ingeruild voor tennisbanen en de sporthal. 
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NOTULEN EN ACTIELIJST BESTUURSVERGADERING



Notulen Investering 

beregingsinstallatie

8-3-2021 Afgelopen jaren veel tijd en energie in moeten steken om de velden te beregenen. Sproeien in de avond heeft 

de voorkeur, maar dat gaat i.v.m. vrijwilligers inzet niet. Druk op vrijwilligers dermate groot, dat het bestuur 

voorstelt om een automatische beregeningsinstallatie aan te leggen. De investering bedraagt €42.000 voor de 

aanleg van vier velden. Ondanks de financiele lastige periode is het een noodzakelijke investering volgens het 

bestuur. 

Notulen TOP Overleg SES 8-3-2021 Wil presenteert de uitgangspunten van het topoverleg van SES. Iedere club blijft verantwoordelijk voor zijn 

eigen financien en blijft ook onder zijn eigen naam actief. Er komt een nieuwe sportpark indeling, waarbij het 

pupillen veld verdwijnt en op deze plek komt de tennisclub en aangrenzend de sporthal. De sporthal neemt een 

meter of 5-6 van het hoofd trainingsveld in beslag, maar anders dan de schetstekenen blijft dit wel een volledig 

wedstrijdveld (qua afmeting). SES brengt het gebouw in bij de Algemene Langenboomse Vereniging, die 

gecontroleerd wordt door de ledenraad (dat weer een afspiegeling is van het aantal leden). De Algemene 

Langenboomse vereniging wordt verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en de toekomstige 

investeringen daarop. De exacte details op verschillende punten moeten nog vastgelegd worden. 

Notulen Bestuursverkiezing 8-3-2021 Wil Frenken is herkiesbaar als voorzitter. Er zijn geen tegenkandidaten. Wel geeft Wil aan dat hij bij de 

volgende bestuursvergadering het stokje overdraagt. Nort van Schayik is herkiesbaar als secretaris. Er zijn 

geen tegenkandidaten.

Notulen Stemming 8-3-2021 Aan de leden wordt gevraagd om te stemmen voor een investering van de berenigingsinstallatie, of SES 

verder mag gaan in het TOP overleg (Let op: een formele stemming volgt op een later tijdstip) en de 

bestuursverkiezing. De stemmen vinden digitaal plaats via het platform Kahoot.it. Er loggen 21 leden in op dit 

platform, de secretaris controleert of iedere stemmer wel lid is (en bevestigd dit). De investering voor de 

beregeningsinstallatie wordt met 21 stemmen voor 0 stemmen tegen aangenomen. De vraag of SES door mag 

gaan met het TOP plan wordt met 18 stemmen voor en 3 stemmen tegen (waarbij 1 lid via de chat aangeeft 

perongeluk tegen i.p.v. voor gestemd te hebben). Het bestuur mag dus doorgaan met het TOP overleg onder 

de huidige voorwaarden. De herverkieizing van Wil wordt met 21 stemmen voor en 0 stemmen tegen 

aangenomen. De herverkiezing van Nort wordt met 21 stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen. 

Notulen Rondvraag 8-3-2021 Tenny van der Zanden heeft een vraag gesteld of het bestuur open staat om jeugdscheidsrechters een cursus 

aan te bieden. Het bestuur geeft aan hier open voor te staan en maakt kenbaar dat in 2019 ook al twee 

jeugdscheidsrechters met succes een cursus hebben afgerond.

Notulen Afsluiten 8-3-2021 Wil sluit de jaarvergadering af en dankt alle digitale aanwezigen voor hun aanwezigheid. Een speciaal 

dankwoord gaat uit naar de familie Thelosen die de velden kostenloos onderhoud en vanwege de corona 

perikelen ook de benzinekosten heeft laten vallen. Tot slot wordt Jordy van Katwijk bedankt voor het technisch 

regelen van deze digitale vergadering


