
 
Notulen Algemene Ledenvergadering 19 november 2018  

 

 

Kantine Dennenweg, aanvang: 20.00 uur. 

 

Aanwezig: Harm Scheper (voorzitter), Arne Tammenga (secretaris), Appie Busker 

(penningmeester), André Huiting, Wendy Haverkamp, Chrissy van Vliet, Arjan 

Santing, Aike Smook en Derk Boerma. 

Afwezig: Bé Prins m.k. 

Aantal leden:    26 (zie presentielijst) 

 

 

1. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee, dat dit de 73-ste jaarvergadering in de 

geschiedenis van de vereniging is. Een speciaal welkom is er voor de ereleden Hendrik 

Meijer en Appie Busker en voor de leden van verdienste Harm Scheper en Willy Meijer. 

Het afgelopen jaar zijn Hendrik Prins, Jan Hut en Rene Haverkamp overleden. Vanwege 

hun overlijden wordt door de vergadering één minuut stilte in acht genomen. 

 

2. Vaststelling van de agenda.  

De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

 

3. Notulen jaarvergadering 30 oktober 2017 (ter inzage).  

 De notulen van de vorige ledenvergadering wordt onveranderd vastgesteld. 

 

4. Jaarverslag secretaris 2017-2018 (ter inzage). 

 Er zijn geen op- of aanmerkingen geplaatst met betrekking tot het jaarverslag waarmee 

 het jaarverslag wordt vastgesteld. 

 

5. Jaarverslag penningmeester. 

De jaarrekening laat een klein positiefresultaat zien van € 140.98. Naast de inkomsten zijn 

ook de kosten (uitgaven) behoorlijk gestegen.  

De brutowinstpercentage is gedaald. De inkoopprijzen zijn gestegen maar de vereniging heeft 

niet alle verhoogde inkoopprijzen doorberekend in de verkoopprijzen. Daarnaast is een 

volledige diepvrieskist vol met producten weggegooid (wegens stroomuitval). Wel kosten 

maar geen inkomsten. 

Toch heeft Sellingen financieel gezien een behoorlijk seizoen gedraaid. 

 

Harm loopt samen met de leden door de jaarrekening en balans heen. Harm legt uit dat we 

obligaties hebben (destijds voor de bouw kantine uitgegeven). Deze worden 1x per jaar 

getrokken door de notaris. Er zijn maar weinig leden die hun obligatie laten uitbetalen door de 

vereniging. 

 

Na een toelichting door voorzitter en penningmeester wordt de jaarrekening over het seizoen 

2017/2018 wordt vastgesteld. 

 

 

 

 



 
6. Verslag kascommissie. 

In deze commissie hadden dit seizoen zitting de heren Sanny Kremer, Willy Meijer, Hans 

de Jong en Thomas van Hateren. De boeken van penningmeester Busker werden dit jaar 

door Sanny, Hans en Thomas aan een controle onderworpen. Commissielid Sanny Kremer 

brengt verslag uit. Hij deelt mee, dat alles prima in orde was en dat de commissie geen 

onrechtmatigheden heeft kunnen constateren. Sanny geeft aan nog wel 2 opmerkingen te 

willen plaatsen m.b.t. de contributie en energie, deze punten zullen besproken worden bij 

agendapunt 8. Mededelingen/voorstellen bestuur. Hij stelt dan ook voor om de 

penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat met dit voorstel akkoord. 

 

7. Pauze. 

 

8. Mededelingen/ voorstellen bestuur. 

 -    Er is overeenstemming bereikt met Fokke de Jong voor het seizoen 2018/2019 als 

trainer van het eerste elftal voor een periode van 1 jaar. 

- De vrijwilligersavond vindt plaats op 24 november 2018. Willy Meijer zal een quiz 

gaan verzoren. 

- De kerstbingo zal plaatsvinden op zaterdag 22 december 2018. 

- De nieuwjaarsreceptie zal op zondag 6 januari 2019 plaatsvinden. 

- De statribune is vervangen door een zittribune. Met dank aan Albert Klamer, Jacob 

Huiting en Henk Veldhuis. Een speciale dank gaat uit naar Jan Buining die het 

materiaal heeft geleverd. 

- Drainage project voor het hoofdveld welke gepland stond voor mei/juni 2019 is door 

de Gemeente Westerwolde verschoven naar mei/juni 2020 

- Sponsoren: De sponsorcommissie (bestaande uit A. Huiting, E. Wegman, D. Boerma, 

J. Buining en B. Bos) is druk bezig met het oprichten van een businessclub voor 

sponsoren. 

- Contributie: Sanny geeft aan dat van de 196 leden er 64 leden (vrijwilligers) vrijgesteld 

zijn van het betalen van contributie. Dit is een erg hoog aantal. Sanny vindt zelf dat hij 

niet vrijgesteld hoeft te worden voor het vrijwilligerswerk wat hij doet. Een punt voor 

het bestuur om te gaan kijken wie wel en wie niet vrijgesteld van contributie moet 

worden. Harm geeft wel aan dat dit een grijs en arbitrair gebied is. Wanneer is iemand 

vrijwilliger en wanneer niet. 

- De vereniging heeft moeite met het vinden van jeugdtrainers. Er zijn “kritische” 

brieven ontvangen van ontevreden ouders. Het bestuur heeft voorgesteld om € 2500,- 

beschikbaar te stellen voor jeugdtrainers. Om aan dit bedrag te komen doet het bestuur 

het voorstel aan de leden om de contributie te verhogen met € 5,- per kwartaal. (€ 20,- 

op jaarbasis). Na toelichting door de voorzitter en enige discussie gaan de leden 

akkoord met deze contributieverhoging. 

- Energie: Sanny geeft aan dat de vereniging ongeveer € 6.000,- betaald voor stroom. Er 

is ruim € 30.000,- spaargeld en dat is op dit moment ‘dood geld’. Is het een idee om 

een deel van dit spaargeld te investeren in zonnepanelen. Dan heb je direct rendement. 

Het is reeds ter sprake geweest in onze bestuursvergadering maar op dat moment 

hadden we andere prioriteiten (wateroverlast). Het bestuur zal dit punt meenemen in de 

komende vergaderingen. 

 

 

 

 



 
9. Begroting penningmeester. 

De penningmeester heeft een begroting 2018-2019 opgesteld. Appie Busker geeft een 

toelichting. De begroting is gebaseerd op de werkelijkheid van afgelopen seizoen. 

 Al met al heeft de penningmeester de begroting sluitend gekregen. 

De leden gaan akkoord met de voorgestelde begroting en deze wordt conform vastgesteld.  

 

10. Benoeming kascommissie. 

 Het bestuur stelt voor de heren W.H. Meijer, S. Kremer en H. de Jong te benoemen in de  

 kascommissie en de heer T. van Hateren te benoemen als reservelid van de kascommissie.  

 De vergadering stemt in met dit voorstel. 

 

11. Bestuursverkiezing. 

De voorzitter deelt mee dat de statuten aangeven dat het bestuur bestaat uit een elftal  

(11 personen). Momenteel bestaat het bestuur uit 10 leden. Maar jaarlijks zijn een aantal 

bestuursleden aan de beurt om af te treden. Dit jaar zijn de beurt om af te treden de 

bestuursleden A. Smook, B. Prins, A. Tammenga en D. Boerma. De aftredende 

bestuursleden stellen zich allen herkiesbaar. De aftredende bestuursleden A. Smook, B. 

Prins, A. Tammenga en D. Boerma worden door de vergadering herbenoemd als 

bestuurslid. Er stellen zich geen nieuwe bestuursleden voor. 

Het bestuur bestaat hierdoor uit 10 leden. Dit betekent dat er nog 1 vacature aanwezig is.   

  

12. Rondvraag. 

Appie: Bedankt de kascommissie voor het vertrouwen. Appie doet een oproep aan de 

leiders en trainers om op te letten dat de kleedkamers op slot worden gedaan.  

  

Ben: Geeft aan dat de tassen van de eerste selectie oud zijn en er niet meer uit zien en dat 

niet iedereen een tas heeft. Of hier naar gekeken kan worden. 

 Antwoord: Het bestuur zal dit meenemen in de volgende bestuursvergadering. 

  

Thomas: Is het mogelijk om een pinautomaat aan te schaffen? 

Antwoord Wendy: De kosten zijn € 0,005 per transactie en de huurkosten zijn € 10,- per 

maand. Het brengt moeilijkheden met zich mee als men gaat ‘lappen’, houdt men geen 

overzicht. Dit punt zal nog eens worden meegenomen in het bestuur. 

 

Frans: Constateerde op een maandagavond dat er nog een douche aan stond in kleedkamer 1. 

Deze heeft waarschijnlijk 14 uur lang water gestroomd. De doucheknop blijft hangen. 

Antwoord: Bestuur zal hier naar gaan kijken. 

 

Frans: Bestaat de supportersvereniging nog? 

Antwoord: Ja, deze bestaat nog. Er staat nog € 400,- in het fonds welke besckibaar is. 

 

Luutje: Had iets vernomen dat er een overkapping naast de kantine wordt gebouwd. Is hier 

geld voor beschikbaar? 

Antwoord: Bé is hier mee bezig. We kunnen de materialen tegen inkoopprijs verkrijgen. 

 

Minella: We hebben geen scheidsrechters. Is moelijk om mensen hier voor te krijgen. 

Antwoord: Harm geeft aan af en toe wel de E-junioren te willen fluiten. 

 

 



 
Rik: Hoe staat het met de boiler? Sta regelmatig onder koude douche. 

Antwoord: Derk zegt dat er een nieuwe thermostaat opgekomen is. Hier zit tevens een 

veiligheid op, als deze aangeraakt wordt gaat de beveiliging eraf en werkt de thermostaat 

niet. Er zal naar dit probleem worden gekeken. 

 

Rik: Hoe kan het dat de diepvrieskist uit viel? 

Antwoord: Er zat een kabel tussen deur en kast waardoor hij niet goed afsloot. 

Er zijn ook te veel apparaten op een bepaalde groep waardoor de stop er uit gaat. 

Frans geeft ook aan dat het wel handig is om er een groep bij te hebben en een aantal 

stopcontacten. Het bestuur zal hier naar gaan kijken. 

 

Frank: Zijn er al plannen voor het 75 jarig jubileum? 

Antwoord Derk: Ja, zit in de pijplijn. Derk zoekt nog vrijwilligers die willen meehelpen. 

Frank stelt zich beschikbaar. 

 

13.  Sluiting 

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn komst en inbreng. Hij wenst de leden een goed 

seizoen toe en hoopt dat een ieder zich zal blijven inzetten voor het wel en wee van de 

vereniging.  

 

Aldus vastgesteld tijdens de jaarvergadering van ………. okt/nov 2019. 

 

 Voorzitter:    Secretaris: 

 H.W.H. Scheper                                    A.T. Tammenga 

 

 

  

 

 

 


