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Beknopt verslag algemene ledenvergadering SVC 2000 op 8 december 2017.
Er zijn 47 leden en 7 bestuursleden aanwezig.
Afgemeld: 15 leden
1. Opening door de voorzitter.
Arno Bendermacher (voorzitter) opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Geconstateerd
wordt dat aan alle leden een vooraankondiging en uitnodiging via Sportlink werd verstuurd, waarbij
werd gewezen op de optie de vergaderstukken te downloaden en te printen via de clubwebsite.
Vervolgens schetst Arno, namens het bestuur, een aantal verenigingszaken zoals de prestaties van
de standaardteams, de recente herbenoeming van trainer Ricardo Wassenberg, het verbeterde
gedrag op de velden (en dus minder tuchtzaken) en de bouw van een mooie, eigen opslagruimte. Ook
gaat hij in op de hoge mate van betrokkenheid van degenen die wekelijks voor SVC2000 de handen
uit de mouwen steken. Toch schuilt daarin een groot gevaar, namelijk dat steeds minder mensen
steeds meer taken moeten doen. Er stoppen vrijwilligers om begrijpelijke redenen, maar er komen er
te weinig voor in de plaats. De voorzitter maakt de vergadering deelgenoot van een mailverkeer in
september met een van de seniorenleiders, waarin hij werd aangesproken op enkele details die op
een avond begin september (nog) niet in orde waren. De inhoud en toonzetting hadden het karakter
van een nadrukkelijke claim. Van de zijde van het bestuur wordt benadrukt, dat dit soort claimgedrag
en het formuleren in termen van 'daar hebben we recht op', in de huidige situatie snel van tafel moet.
Het demotiveert de nog enthousiaste vrijwilligers. Natuurlijk mogen teams en leden wat verwachten
van een vereniging, maar dat heeft - helaas - grenzen naar gelang de capaciteit van het aantal
vrijwilligers. Arno geeft aan hierop al tijdens de vorige ledenvergadering, leidersvergaderingen en bij
de Start van het seizoen te hebben gewezen: door de grote druk die ontstaat op een te beperkt aantal
goedbedoelende mensen, bestaat de kans dat zij steken (kunnen) laten vallen. Niettemin doen ze hun
stinkende best en verdienen ze waardering, ook als er eens een kleinigheidje fout gaat.
Het bestuur roept de leden op dit signaal op te pakken. Zo is er bijvoorbeeld al een jaar lang een
vacature van secretaris, er zijn vrijwilligers in de kantine te weinig, bij de onderhoudsploeg moeten
mensen erbij en de jeugdafdeling zoekt nog enkele jeugdleiders. Het bestuur wijst erop dat voor de
langere termijn de enige uitweg wordt gezien in samenwerking en misschien wel opnieuw samengaan
met een of meer andere (sport)verenigingen. Het bestuur neemt de vrijheid hierover op niet al te lange
termijn te gaan nadenken.
Vervolgens staat de voorzitter stil bij het recente overlijden van Hans Smeets, speler van het 35+
team. Hans was lid van onze vereniging sinds zijn prille jeugd en stond zo symbool voor onze
voetbalvereniging als bindmiddel voor jarenlange kameraadschap tussen voetbalvrienden. In naam
van Hans Smeets herdenkt de vergadering met een moment van stilte alle overleden voetbalvrienden
van de afgelopen periode.
2. Mededelingen/eventueel ingekomen stukken voor de algemene ledenvergadering.
De voorzitter meldt de leden die zich hebben afgemeld. Verder zijn er geen mededelingen.
3. Vaststelling beknopt verslag algemene ledenvergadering 16 december 2016
Het verslag wordt vastgesteld. De actiepunten uit de rondvraag zijn afgewerkt.
4. Benoeming bestuur.
4.1 Bekrachtiging schriftelijke, tussentijdse benoeming bestuurslid
4.2. Benoeming bestuur volgens rooster van aftreden.
4.1 Bekrachtiging schriftelijk besluit inzake benoeming bestuur per 1 augustus 2015:
Bart Knoops werd per 1 april 2017 (schriftelijk) gekozen door de algemene ledenvergadering als
bestuurslid en voorzitter van de jeugdafdeling. Daarmee werd voorzien in de vacature door het vertrek
van Mohamed Jabouri. De vergadering bekrachtigt deze benoeming.
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4.2 Benoeming bestuur volgens rooster van aftreden:
Volgens het rooster van aftreden zijn aftredend: Arno Bendermacher, Ruud Beurskens en Bart
Knoops. Alle drie zijn ze herkiesbaar en het bestuur stelt voor daartoe over te gaan.
De vergadering stemt hiermee in. Ten aanzien van de herverkiezing van Arno Bendermacher als
voorzitter, wenst het lid Rob de Jong (zonder enige toelichting) aan te tekenen daar tegen te zijn.
Sinds de vorige ledenvergadering bestaat de vacature van secretaris. Het bestuur krijgt de ruimte om
een opvolger met een voorstel via e-mail (en dus via de negatieve optie) aan de leden voor te dragen.
5. Vaststelling jaarverslag 2016-2017.
Dit jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
6. Vaststelling financiële jaarstukken 2016-2017.
De financiële stukken hebben voor de vergadering ter inzage gelegen. Van deze mogelijkheid is door
een enkel lid gebruik gemaakt. De stukken worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
7. Verslag kascommissie.
De kascommissie, vertegenwoordigd door Huub Dieteren en Huub Reulen, doet bij monde van Huub
Dieteren verslag van zijn 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 Ronald Vorage (jaar 3), Huub Dieteren (jaar 2) en Huub Reulen (jaar 1).
Ronald Vorage is derhalve aftredend. Mohamed Jabouri is bereid diens plaats in te nemen. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
9. Vaststelling contributie voor het seizoen 2017-2018.
De vergadering is akkoord met het voorstel tot handhaving van de contributie voor 2018-2019 op:
-

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 2017-2018.
De begroting 2017-2018 sluit met een positief saldo. Het bestuur heeft vertrouwen erin deze begroting
te kunnen realiseren, ervan uitgaande dat sprake is van voldoende inbreng/deelname aan acties als
oud papier en Grote Club-actie en er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om alle taken te kunnen
vervullen. De begroting wordt vervolgens door de vergadering vastgesteld.
Het bestuur geeft aan zich de komende tijd te gaan buigen over een contributie-model voor de langere
termijn. Niet uitgesloten wordt dat een volgende vergadering een nieuw model voorligt waarin een
relatie wordt gelegd tussen de hoogte van de jaarlijkse contributie en de mate van vrijwilligersinzet.

PAUZE (tevens gelegenheid tot het indienen van schriftelijke vragen voor de rondvraag)
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11. Rondvraag (behandeling schriftelijk ingediende vragen)
Vraag 1
Is er een mogelijkheid voor aanschaf van trainingsmaterialen zoals kleine doeltjes en betere netten?
(Vrouwen2)
Antwoord bestuur
Samen met trainer Danny Tobben gaan we in kaart brengen wat de exacte behoefte is, wat er al is en
wat er nog moet worden aangeschaft om in die behoefte te voorzien.
Vraag 2
Is het mogelijk de bomen langs het hoofdveld te snoeien waardoor het hoofdveld bij wedstrijden in de
avonduren weer beter verlicht wordt? (Maurice van Kessel)
Antwoord bestuur.
Dit zal met de gemeente worden besproken en worden aangepakt.
Vraag 3
Wanneer gaat het op de website in de nieuwsoverzichten weer eens over voetbal? (Rob de Jong)
Antwoord bestuur
Als er aanleiding bestaat om een bijzonderheid over prestaties van onze teams te melden, dan
gebeurt dat al. Het wekelijks opnemen van berichten over voetbalprestaties is ook de intentie, maar
binnen de commissie sponsoring & PR is er helaas onvoldoende capaciteit om daarin te voorzien
Vraag 4
Sinds meerdere jaren betalen de zaterdag veteranen minder contributie als andere seniorenleden.
Hoe kan dat? Ik vind dat dit niet kan. Senioren zijn senioren en betalen allemaal € 160, op de 7x7
teams na. (Peter Tobben)
Antwoord bestuur.
Het uitgangspunt wordt gedeeld, dat leden die binnen dezelfde afdeling van de vereniging hetzelfde
krijgen, dezelfde contributie betalen. Maar SVC2000 hanteert ook nu al een differentiatie als er
verschillen bestaan, zoals in de jeugd en bij het 7x7 voetbal. Dat moet dus worden bekeken.
Het bestuur is bereid een vergelijking te maken, die te wegen en aan de hand van de bevindingen een
voorstel te doen. Aangezien het bepalen van contributies een zaak is van de algemene
ledenvergadering, zal het bestuur dit voorstel in eerste instantie op de gebruikelijke wijze (met de
negatieve optie) per e-mail te doen aan de leden.
Vanuit de vergadering wordt uitgelegd dat er in 2012 een standpunt door de algemene vergadering
werd ingenomen, dat heeft geleid tot het nu bestaande verschil in contributiebedragen. Het bestuur
zegt toe deze besluitvorming te betrekken bij het denkwerk over dit thema.
Vragensteller Peter Tobben biedt aan in commissieverband mee te zullen werken aan een voorstel
binnen afzienbare termijn.
12. Sluiting.
De voorzitter vestigt de aandacht op de Nieuwjaarsinstuif op zaterdag 6 januari 2016 om 17.00 uur en
de inmiddels traditionele carnavalsmiddag in de SVC2000-kantine op zaterdag 13 januari om 14.00
uur. Tenslotte wijst hij op een nieuw initiatief: een ‘Vastelaovend Villaasj’ in de kern van Maasniel op
carnavals zondag. De organisatie hierachter is op zoek naar vrijwilligers voor die dag.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 21.30 uur de vergadering en wenst iedereen nog
een prettige avond toe.
De plv. secretaris,
Arno Bendermacher
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