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Beknopt verslag algemene ledenvergadering SVC 2000 op 16 december 2016.
Er zijn 28 leden en 8 bestuursleden aanwezig.
Afgemeld: 22 leden
1. Opening door de voorzitter.
Arno Bendermacher opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Bijzonder
welkom heet hij de aanwezige leden van verdienste en hij wenst Hanneke Spee, voor de laatste keer
als secretaris aanwezig, veel succes in het notuleren van deze vergadering. Vervolgens staat hij stil bij
het onverwacht overlijden van voormalig hoofdtrainer Marco Laumen. In diens naam wil hij graag met
een moment van stilte alle overledenen herdenken die ons zijn ontvallen en in de vereniging dierbaar
waren. Hij verzoekt de aanwezigen te gaan staan en een moment van stilte te betrachten.
Vervolgens schetst Arno een beeld hoe het volgens het bestuur gaat met SVC2000. Zo denken we
meer in kansen en uitdagingen, realiseren we stapsgewijs allerlei doelen en worden we de club die we
willen zijn. Toch lopen we ook aan tegen zaken die we anders moeten doen, waarvan we kunnen
leren en die we in de toekomst succesvoller kunnen doen. Iedereen doet zijn of haar best maar soms
zijn er onnodige misverstanden door een gebrekkige communicatie. Maar we timmeren hard aan de
weg, er is veel energie en we staan bol van de leuke plannen voor de toekomst. Onze vereniging gooit
hoge ogen in de omgeving en we worden gewaardeerd.
2. Mededelingen/eventueel ingekomen stukken voor de algemene ledenvergadering.
De voorzitter meldt de leden die zich hebben afgemeld. Hanneke Spee geeft aan dat er geen
ingekomen stukken voor deze ledenvergadering zijn ontvangen. Als mededeling staat Arno
Bendermacher stil bij de commotie binnen het amateurvoetbal rondom de risico’s van voetballen op
kunstgras. Medio januari zal het bestuur van SVC2000 zich buigen over de resultaten van een rapport
van het RIVM en een advies van de zijde van de KNVB. Dan zal een standpunt worden ingenomen en
gecommuniceerd naar het kader en de leden.
Verder zijn er geen mededelingen.
3. Vaststelling beknopt verslag algemene ledenvergadering 20 november 2015
Het verslag worden met dank aan de samenstelster vastgesteld.
4. Benoeming bestuur.
4.1 Bekrachtiging schriftelijke, tussentijdse benoemingen bestuursleden
4.2. Benoeming bestuur volgens rooster van aftreden.
4.1 Bekrachtiging schriftelijk besluit inzake benoeming bestuur per 1 augustus 2015:
De ledenvergadering bekrachtigt de eerdere emailbesluiten tot benoeming als lid van het bestuur van
Miranda Janssen-Beeren als penningmeester per 1 maart 2016 en van John Duisters als bestuurslid
met de portefeuille accommodatiezaken per 1 juli 2016.
4.2 Benoeming bestuur volgens rooster van aftreden:
Volgens het rooster van aftreden zijn Jo Strous en John Duisters aftredend en herkiesbaar. Beiden
worden met algemene stemmen gekozen.
Hanneke Spee heeft te kennen gegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen als secretaris, al blijft ze
wel actief binnen de seniorencommissie en het wedstrijdsecretariaat en zal ze voorlopig het post- en
emailadres blijven. Er is nog geen opvolg(st)er beschikbaar.
Het bestuur zal zich inspannen om in de tussentijd een geschikte opvolger voor Hanneke te vinden en
zegt toe de leden hiertoe dan wederom een schriftelijk voorstel te doen. De algemene
ledenvergadering stemt hiermee in.
Mede namens de leden wenst de voorzitter Jo en John succes voor de komende drie seizoenen. Bij
het afscheid van Hanneke wordt aan het einde van de vergadering nog stilgestaan.
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5. Vaststelling jaarverslag 2015-2016.
Dit jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld met dank aan de samenstellers.
6. Vaststelling financiële jaarstukken 2015-2016.
De vergadering wordt geïnformeerd over het min of meer structurele exploitatietekort, dat ook dit
seizoen ten laste van de reserves komt. Het bestuur heeft inmiddels in het kader van de begroting
2016-2017 nagedacht over het bezuinigen van uitgaven en verruimen van inkomsten. Onder meer de
recente investering in zonnepanelen op het dak van de kantine en het in een keer aflossen van de op
de kantine rustende hypotheek moeten leiden tot verlaging van de structurele uitgaven. In de kosten is
gesneden en bijvoorbeeld door verhuur van het jeugdhonk aan de BSO en terug geven van een
sportveld aan de gemeente, is stevig gesneden in de uitgaven.
In dit verband doet het bestuur ook mededeling van de incidentele meevaller: van de Turkse betaald
voetbalorganisatie Mersin wordt eindelijk – na een aantal jaren procederen - de vordering voor
opleidingskosten in termijn betaald. Dit biedt ruimte voor investeringen. Erop gewezen wordt dat met
deze incidentele gelden geen structurele verplichtingen kunnen worden aangegaan. Het blijft het
motto van het bestuur om zorgzaam om te gaan met het beschikbare budget.
Van de mogelijkheid tot inzage van de financiële stukken is door een enkel lid gebruik gemaakt. Ook
deze stukken worden onder dankzegging aan beide verantwoordelijke penningmeesters Huub Reulen
(tot 1 maart 2016) en Miranda (het resterende seizoen) vastgesteld.
7. Verslag kascommissie.
De kascommissie, vertegenwoordigd door Theo Trost en Huub Dieteren, doet verslag van hun
bevindingen en stelt ingevolge de statuten van de vereniging voor aan het bestuur décharge te
verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord
8. Benoeming kascommissie.
De kascommissie bestaat uit Theo Trost (jaar 2), Ronald Vorage (jaar 2) en Huub Dieteren (jaar 1). Er
is derhalve niemand aftredend. Theo Trost wenst zijn functie niettemin te beëindigen. Huub Reulen is
bereid dienst plaats in te nemen in de kascommissie. De vergadering gaat hiermee akkoord.
9. Vaststelling contributie voor het seizoen 2017-2018.
Van de zijde van het bestuur wordt toegelicht dat het nodig is om de contributies aan te passen:
• vanwege telkenmale stijgende kosten
• om te kunnen inzetten op ontwikkeling van SVC2000 naar een moderne vereniging
• als gevolg van een extra doorbelasting van energielasten door de gemeente Roermond
Op voorstel van het bestuur gaat de vergadering akkoord met verhoging van de contributie vanaf het
seizoen 2017-2018 en alsdan de volgende bedragen te hanteren:
-

Senioren mannen/vrouwen
Veteranen/Veterinnen/7X7 mannen
Junioren A / B / C
Pupillen
D/E/F
Mini's
Niet spelende leden

€ 160,€ 103,€ 120,- (exclusief kosten bewassing wedstrijdtenues)
€ 103,€ 53,€ 25,-

10. Vaststelling begroting voor het seizoen 2016-2017.
Eerder al is de ledenvergadering uitgelegd dat het gaat om een begroting die sluitend is. De baten en
lasten zijn weer in evenwicht. Van bestuurszijde wordt erop gewezen dat het realiseren hiervan staat
of valt met de medewerking vanuit de leden. Het bestuur kan dit niet alleen. Als voorbeelden worden
genoemd de inmiddels tegenvallende inkomsten uit de Grote Club-actie omdat teams het laten
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afweten. Hetzelfde geldt voor de Oud Papier ophaal-actie, waarvoor te weinig leden zich inzetten.
Erop aangedrongen wordt om hierin als leden meer energie te stoppen.
Afgesproken wordt dat Jos Janssen met een vertegenwoordiging van het bestuur hierover op korte
termijn een gesprek zal hebben om te kijken of er oplossingen gevonden kunnen worden, bijvoorbeeld
in de vorm van een schema waarop teams aan het begin van het seizoen al kunnen inschrijven.
De begroting wordt vervolgens door de vergadering vastgesteld.
11. Reglementen
11.1 Vaststelling wijzigingen statuten en algemeen reglement
11.2 Intrekken tuchtreglement
11.3 Kennis nemen sanctiebeleid
11.4 Kennis nemen Bestuursreglement Alcohol in sportkantines
Door een werkgroep, bestaande uit Wim Kemp, Ad Jereskes en Arno Bendermacher, is een aantal
reglementen en bestuursbesluiten gescreend. Gekeken werd welke bepalingen nog zinvol zijn, fouten
werden gecorrigeerd en de reglementaire bepalingen werden aangepast aan de huidige situatie c.q.
de nieuwe structuur per 1 augustus 2015. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen. Die zijn in de
diverse documenten zichtbaar.
De vergadering wordt door het bestuur voorgesteld hiermee in te stemmen. Met accordering van deze
documenten ontstaat een actuele en samenhangende regelgeving en een reglementaire vertaling van
de huidige en tevens wenselijke structuur en processen, posities en rollen. Deels is dit ter
besluitvorming aan de algemene ledenvergadering, deels aan het bestuur (deze laatste categorie
regels wordt dan ter kennis van de leden gebracht). Door het regelen van het sanctiebeleid ontvalt de
noodzaak van een tuchtreglement, dat derhalve kan worden ingetrokken.
Voorgesteld wordt om voor het door spelers terug betalen van boetes aan de vereniging een termijn te
stellen in het huishoudelijk reglement. Het bestuur geeft de voorkeur aan het vaststellen van een
termijn via bestuursbesluit, hetgeen flexibeler is. Hiermee wordt ingestemd.
Erop gewezen wordt dat in de diverse stukken sprake is van de termen A t/m F voor het aanduiden
van de leeftijdsgroepen in de jeugd. Dit is achterhaald. De nieuwe KNVB aanduiding zal in de
definitieve stukken alsnog worden aangepast.
Met inachtneming hiervan besluit de algemene ledenvergadering:
1.
2.
3.
4.
5.

In te stemmen met de gewijzigde statuten, die nog worden vastgelegd in een notariële akte
In te stemmen met het gewijzigde huishoudelijk reglement
Kennis te nemen van het gewijzigde Bestuursreglement alcohol in sportkantines
Kennis te nemen van het A4 sanctiebeleid
In te stemmen met intrekking van het eerder vastgestelde tuchtreglement

PAUZE, tevens gelegenheid tot het indienen van schriftelijke vragen voor de rondvraag.
12. Rondvraag (behandeling schriftelijk ingediende vragen).
Vraag 1
Waarom zijn alle foto’s verdwenen. Ik vind het geen voetbalkantine meer. Geen foto’s van verleden tijd
(historie) maar ook geen foto’s van huidige elftallen en jeugd (dat zie je nergens). Het jeugdhonk is al
verdwenen voor opvang. Maak het weer aantrekkelijker voor de huidige spelers.
Vraag 2
Aankleding kantine d.m.v. van foto’s of collages van teamfoto’s-actiefoto’s etc.
Wat kunnen we hier aan doen, samen.
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Antwoord bestuur.
De foto’s zijn weggehaald met de bedoeling om deze te digitaliseren en vervolgens weer als collages
terug te hangen. Helaas is dit tot nu toe niet gelukt. Hiervoor moet inderdaad een oplossing komen.
Besloten wordt dat Chrit Deltrap, Teun Smeets, Huub Dieteren met het bestuur dit samen gaan
oppakken en er voor zullen zorgen dat er weer foto’s aan de muur komen.
Vraag 3.
Er staan buiten vlaggenmasten, waarom hangen hier de vlaggen niet aan?
Antwoord bestuur.
Dit zal in het bestuur worden bekeken en indien mogelijk worden de vlaggen weer opgehangen.
Vraag 4
Vrijwilligers moeten met respect met elkaar omgaan. Vrijwilligers zijn er om te koesteren.
Antwoord bestuur
Het antwoord op bovenstaande vraag is dat dit een vanzelfsprekendheid moet zijn bij alle leden van
onze vereniging. Zonder vrijwilligers draait niets.
13. Sluiting.
De voorzitter vestigt de aandacht op de Nieuwjaarsinstuif op zaterdag 7 januari 2016 om 17.00 uur.
Hopelijk wordt het een geslaagde en druk bezochte verenigingsactiviteit. Vervolgens staat hij stil bij de
verdiensten vanaf 2002 binnen SVC2000 door scheidend bestuurslid en secretaris Hanneke Spee. Hij
wijst erop dat het een gewogen keuze van Hanneke is, om haar energie binnen de vereniging te
richten op andere zaken en dit wordt gerespecteerd. SVC2000 is blij dat Hanneke op andere fronten
haar kennis en kunde blijft inzetten. Hanneke was jarenlang voor vele leden het gezicht van het
bestuur en de vergadering toont met een luid applaus dank hiervoor.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 21.20 uur de vergadering en wenst iedereen nog
een prettige avond toe.

De secretaris,
H. Spee-Metsemakers
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