Notulen ledenvergadering 7 oktober 2019
Aanwezige bestuursleden:
Klaas Wolting, Jan Henk Centen, Hetty van der Veen, Marga Mulder-Klinkhamer, Gerrit van
Faassen, Wim Kerssies, Stan Bosman, Leon Kosse en Harrald Schonewille.

Overige aanwezigen:
Erno Boer, André Jansen, Peter Moddejongen, Rudi van de Felz, Hans Langemaat, Guus
Neep, Cees Schipper, Roelof Hagedoorn, Paul Arkes, Jan Koster, Henry Bunskoek, Bianca
Profijt, Luuk Boer, Roelof van Dijk, Rik Bosman, Bareld van Dijk, Kevin Mepschen, Joffrey
ter Horst, Ina van Zandwijk, Gina van Dijk, Karlo van de Wetering,
Berry van Dijk.

Afwezig met kennisgeving:
Ria van Dijk, Jan van de Wetering, Joop Egberts, Doreen Mulder, Rutger Mulder, Wilfred
Snippe, Calvin Centen

1. Opening:
Voorzitter Klaas Wolting opent, voor de laatste keer, de vergadering en heet iedereen van
harte welkom. Een speciaal welkom is er voor het Stichtingsbestuur De Krim, de
Supportersvereniging en de Club van 100.

2. Vaststellen van de agenda:
Er zijn geen aanvullende agendapunten.

3. Notulen ledenvergadering 2018:
De notulen van de ledenvergaderingen 8 oktober 2018 zijn uitgedeeld en de leden krijgen de
gelegenheid om ze door te lezen. Er zijn geen op of aanmerkingen.
Paul wordt bedankt voor het maken van zijn laatste notulen.

4. Jaarverslag secretaris:
Het jaarverslag wordt door Hetty voorgelezen. Er zijn geen op of aanmerkingen.
Hetty wordt bedankt voor het maken van het jaarverslag.

5. Jaarverslag penningmeester:
Jan Henk licht de resultaten van boekjaar 2018 – 2019 toe. Het boekjaar loopt van 1 juli t/m
30 juni. Het boekjaar wordt positief afgesloten. De opbrengsten van de veiling zijn wel
meegenomen maar van de jubileumweek nog niet. André maakt een compliment over het
positieve resultaat, het gaat de laatste jaren goed met de resultaten.
Jan Henk wordt bedankt.

6. Verslag kascontrolecommissie:
De kascontrolecommissie bestaat uit: Ina van Zandwijk, Joffrey ter Horst en Gina van Dijk.
Ina krijgt namens de commissie het woord. De jaarcijfers zagen er perfect uit. Complimenten
voor de penningmeester.
De voorzitter bedankt de commissie.

7. Benoeming kascontrolecommissie:
Gina zal nog 2 jaar zitting nemen in de commissie, Joffrey nog 1 jaar en Ina is aftredend.
Klaas bedankt Ina voor haar inzet. Voor de komende drie jaar neemt Karlo van de Wetering
zitting in de commissie.

8. Vaststellen begroting:
De begroting van het komende jaar 2019-2020 wordt door Jan Henk toegelicht.
De verwachte opbrengsten voor het nieuwe seizoen zullen hoger zijn door de
jubileumfeestweek.
De kosten zullen ook hoger uitvallen door o.a. verhoging van de personeelskosten
(vrijwilligersvergoeding en salaris trainer), wedstrijdkosten (KNVB kosten).
Maar het resultaat van de begroting laat een positief resultaat zien van ruim € 15.000,=
Jan Henk heeft uitgezocht wanneer je als vereniging BTW-plichtig bent. De kantineomzet
mag dan niet meer bedragen dan € 68.067,= per jaar. We zitten er nu iets boven. Jan Henk
gaat nog uitzoeken hoe we dit kunnen oplossen.

9. Contributieverhoging:
Dit seizoen wordt er geen contributieverhoging ingevoerd. De vereniging draait nu goed.
Bianca vraagt wat reëel is aan contributie voor de dames voor 1x trainen per week met maar
ca. 8 thuiswedstrijden. Ina vraagt zich af wat dan de contributie voor de loopgroep zal moeten
zijn, terwijl er geen gebruik gemaakt wordt van de accommodatie.
Klaas geeft aan dat leden wel gebruik kunnen maken van de accommodatie en hierin geen
onderscheid gemaakt gaat worden. André geeft aan dat er destijds een omslagpunt is
berekend, als er 2 trainers zijn dan zullen er min. ca. 15 lopers lid moeten zijn.
Het bestuur zal zich nog eens buigen over de contributiehoogtes.
Joffrey vraagt waarom de contributieopbrengsten in de jaarrekening lager zijn. Het antwoord
is dat er een ‘schoonmaakactie’ heeft plaats gevonden in het systeem. Bepaalde personen,
bijv. trainers, betaalden ten onrechte contributie.

10. Bestuursverkiezing:
Marga Mulder en Klaas Wolting zijn aftredend en niet herkiesbaar. Rudi van de Felz en Peter
Moddejongen zijn voorgedragen door het bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend.
Rudi en Peter worden welkom geheten in het bestuur en we hopen op een fijne
samenwerking.
Gerrit bedankt Klaas en Marga voor hun inzet van de afgelopen jaren en overhandigd beiden
een mooie bos bloemen.

11. Bestuurlijke mededelingen:
-De koffie/thee en 2 consumpties zijn vanavond voor rekening van de vereniging.
-Volgend jaar stappen drie organisatieleden uit de Dorpsloopcommissie. Er wordt een oproep
gedaan voor nieuwe organisatieleden.
-De AED hangt in de materiaalruimte. Joffrey vindt dat deze sneller toegankelijker moet zijn,
ook als er geen activiteiten zijn. De vraag is of een AED specifiek voor DKB of voor de hele
De Krim beschikbaar moet zijn. Daarover zijn de meningen niet gelijk. Het bestuur heeft nog
op de agenda staan om in gesprek te gaan met Plaatselijk Belang over aanschaf van een AED.
-De doelen op het veld zijn verrijdbaar. De gemeente maait om de doelen heen. Klaas doet
een uitdrukkelijk verzoek om de doelen terug te zetten bij de kleedkamers, zodat de gemeente
alles kan maaien.

12. Uitloting certificaten:
André heeft een paar mededeling van financiële aard van het SBSDK.
-De facturen van gas en electra van Essent en water van Vitens laten de afgelopen drie jaar
een daling zien van de kosten. De daling van electra is m.n. te danken aan de zonnepanelen.
Dit is een goede investering geweest.
-Om de accommodatie te financieren is er geld geleend tegen 4% in 10 jaar lang lopende
leningen bij bedrijven en particulieren. Na drie jaar is besloten om toch alles terug te betalen.
Hiermee is € 25.000,= afgelost en is het SBSDK nu schuldenvrij.
Het bestuur van SBSDK doet voor de tweede keer de uitloting van certificaten. André
gebruikt hiervoor het rad van de supportersvereniging. In het reglement staat dat de uitloting
om en om Tennisvereniging en DKB is. Nu is er twee jaar voor DKB geloot, volgend jaar zal
dit voor de Tennisvereniging zijn. Er zijn certificaten van € 50,-- en € 250,-- verkocht. Van
beiden wordt nu 5% uitgeloot.

13. Rondvraag:
-Bianca vraagt of het vangnet een meter terug geplaatst kan worden. Er kan dan makkelijker
langs gelopen worden om de bal te halen. Het loophek wordt gebruikt voor de
vrijdagmiddagploeg om de trekker binnen te kunnen laten. Dit hek wordt altijd weer op slot
gedaan. Waarom is de vraag, want het gat in het hek is ook niet dicht. Daar kan de jeugd ook
naar binnen toe, dan kan dit toch ook door het hek? Afgesproken wordt om dit opnieuw te
gaan bekijken.
-Joffrey vraagt of het niet rendabeler is om ledverlichting in de masten te plaatsen.
Tijdens de bouw is hierover een advies uitgebracht, dit was toen een tè grote investering. Dit
zal opnieuw op de agenda gezet worden in het bestuur, misschien dat het nu wel rendabel is.
-Paul vraagt of Pupil van de week nog weer ingevoerd wordt.
Dit wordt inderdaad binnenkort weer opgepakt.
-Bianca vraagt of de website ook up to date gemaakt wordt m.b.t. de jeugd.
Erno geeft aan dat de website telkens bijgewerkt wordt en dat alles up to date moet zijn.
-Roelof vraagt of er nog een klussendag geregeld wordt.
Dit is een goed idee en zal op de activiteitenkalender gezet worden.

14. Sluiting: Klaas sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng. Hij
overhandigt de voorzittershamer aan Rudi. De leden worden uitgenodigd om samen nog een
consumptie te nuttigen.

