Verslag Algemene Ledenvergadering SV Olympus ’69, d.d. 22 mei 2014
Aanwezig:
Bestuur:
Erik te Loo (vice voorzitter/afd. Volleybal), Cees van Dongen (ledenadministratie/TC
Badminton), Willy Slokkers (secretaris/afd. Badminton), Arie Doornbos (TC Wandel),
René Adan (TC Badminton), Roel te Loo (TC Volleybal).
Ereleden:
Martin Luijks, Gerrie van Tilburg, Jos Uytdewilligen en Ruud Wermuth
Afdeling Badminton:
Lia Masseurs, Yvonne Kuypers, en Romyl Lawalata.
Afdeling Volleybal:
Sebastiaan Helmons,
Afdeling Wandel:
Henny v.d. Heiden en Wim Elsevier
Afmeldingen:
Ereleden: Gerard Gravestein
Afdeling Badminton: Ouders Femke Mens.
Afdeling Volleybal: Kees Stroo.
Afdeling Wandel: Leo van Tilburg en Elly van Tilburg
1. Opening en mededelingen.
De Algemene Ledenvergadering wordt door Erik in een van de vergaderzalen in de vernieuwde
Wittenhorst geopend. In zijn welkomstwoord wordt in het kort uitgelegd waarom de vergadering
niet op de vertrouwde datum in de maand april wordt gehouden maar gekozen is deze in de
maand mei te houden.
2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt vastgesteld. Er worden geen nieuwe punten toegevoegd.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16 april 2013.
In de uitnodiging voor deze vergadering stond dat de notulen via de website aan de leden kenbaar
gemaakt zouden worden. Daar dit niet is gebeurd wordt door de voorzitter voorgesteld om dit
agendapunt te verplaatsen tot na de pauze. Dit om de aanwezige leden de tijd te geven om tijdens
de pauze de notulen door te lezen. Direct na de pauze is dit onderwerp als eerste agendapunt
behandeld. Opgemerkt werd dat niet iedereen de uitnodiging voor de vergadering heeft
ontvangen. Dit terwijl de uitnodiging voor een deel per mail is gestuurd naar de leden waarvan het
e-mailadres bekend is en per post aan de overige leden of waarvan de email terug kwam met een
niet-bezorgd melding.
Op de notulen zelf waren geen op- en/of aanmerkingen. Deze worden ongewijzigd goedgekeurd.
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4. Behandeling Jaarverslagen 2013.
Erik geeft een toelichting op zijn voorwoord. Hierna worden door de TC voorzitters de
jaarverslagen van de verschillende afdelingen nader toegelicht.
Badminton: René kijkt zowel wat betreft het ledenaantal als financieel met een tevreden gevoel
terug op 2013.
Volleybal: Roel heeft gemengde gevoelens over het afgelopen jaar. Dit omdat er geen
mogelijkheid meer was om jeugdleden volleybal aan te bieden en dat er nu alleen nog een
recreanten seniorengroep actief is en anderzijds dat er voor de 40 e keer het Pepernotentoernooi is
geweest met meer deelnemende teams dan voorgaande jaren. Naar aanleiding van het opheffen
van de jeugdafdeling volgt een heftige discussie waarom dit niet voorkomen had kunnen worden.
De stelling hierbij was ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. De Tc geeft aan dat zij het
wegvallen betreuren en er van alles aangedaan hebben om dit te voorkomen. Hierbij liepen ze
aan tegen het gebrek aan kaderleden die zich in willen en kunnen zetten om de jeugdafdeling te
behouden.
Wandel: Arie geeft aan dat de afdeling weer blij is met de nieuwe startlocatie, café De Beek, voor
de wandeltochten. De laatst georganiseerde wandeltocht trok 305 deelnemers.
5. Behandeling financieel jaarverslag 2013.
Cees geeft een toelichting op de jaarcijfers.
Afdeling Badminton:
-

Jaar afgesloten met een klein verlies (€ 279,--). Dit komt o.a. door het afvoeren van de nietbetalende leden van de ledenlijst.

Afdeling Volleybal:
-

Jaar afgesloten met een negatief financieel resultaat (€ 1.748,--). Dit komt o.a. doordat in
2012 twee maal sponsorgelden voor het Pepernotentoernooi zijn ontvangen.

Afdeling Wandel:
-

Jaar afgesloten met een klein verlies (€ 45,--).

Om de leden met een betalingsachterstand terug te dringen heeft in navolging van de afdeling
Badminton ook de afdeling Volleybal met succes de nodige inspanningen gedaan. De
betalingsachterstand is nagenoeg weggewerkt.
6. Verslag Kascommissie.
Henny van der Heijden (afd. Wandel) doet namens de kascommissie verslag van de gehouden
controle. Bij de controle die zij samen met Wim Suijkerbuijk (afd. Wandel) heeft gedaan, zijn geen
onrechtmatigheden geconstateerd. De vergadering wordt verzocht de penningmeester voor het
boekjaar 2013 decharge te verlenen. De vergadering stemt hier mee in en de penningmeester
krijgt applaus voor het werk dat hij in het financieel boekjaar heeft verricht.
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7. Vaststellen begroting 2014.
De begrotingen worden per afdeling door Cees en de TC-voorzitters toegelicht.
Opgemerkt wordt dat het vermelde bedrag voor jeugdsubsidie bij de afdeling Badminton lager uit
zal vallen. Voor de afdeling Volleybal zal de jeugdsubsidie nagenoeg geheel vervallen. De
verschillende begrotingen worden goedgekeurd.
8. Verkiezing nieuwe Kascommissie.
Henny v.d. Heiden (afd. Wandel) en Romyl Lawalata (afd. Badminton) stellen zich (her)kiesbaar
voor de kascommissie. Indien nodig zal een van de overige leden als reserve worden gevraagd.
9. Behandeling Jaarverslag ledenadministratie.
Het ledental is vorig jaar teruggegaan van 185 naar 168 leden. De oorzaak hiervan is voornamelijk
het wegvallen van de jeugdafdeling van de volleybal.
De afdeling Badminton laat een winst van 2 leden zien. Totaal aantal leden per 31 december 123;
De afdeling Volleybal heeft een verlies van 17 leden. Totaal 17 leden;
De afdeling Wandel verliest 2 leden. Totaal 26 leden;
Er zijn geen verdere op- en aanmerkingen op het jaarverslag van de ledenadministratie.
10. Pauze.
11. Bestuursverkiezing.
Naast het gegeven dat Erik te Loo (vice-voorzitter) en Willy Slokkers (secretariaat) al enige jaren
terug hebben aangegeven hun functie vacant te stellen, heeft nu ook Cees van Dongen
(penningmeester/ledenadministratie) aangegeven om binnen niet al te lange tijd te willen stoppen.
Binnen de leden is afgelopen jaar gezocht naar leden die bovengenoemde functies willen
overnemen. Hieruit is geen enkele reactie gekomen. Ook is bij de Bergse vacaturebank melding
gemaakt van de functies. Hieruit is in de persoon van John Voets een reactie gekomen dat hij wel
de functie van voorzitter wil gaan vervullen. John kon vanwege andere verplichtingen niet bij de
vergadering aanwezig zijn. Afgesproken wordt dat John op korte termijn door het Bestuur wordt
uitgenodigd en mee zal gaan draaien binnen het Bestuur. Als alles naar wens verloopt, zal John
dan op de volgende ledenvergadering als voorzitter verkiesbaar gesteld worden.
Voorts is afgesproken dat Willy tot november het secretariaat blijft vervullen. Erik blijft nog
minimaal een jaar aan. Dit om John wegwijs te maken binnen de vereniging; ook zal hij na
november mogelijk (tijdelijk) het secretariaat gaan overnemen.
12. Voorstellen vanuit het bestuur en/of de Technische commissies.
Tijdens de ALV, d.d. 16 april 2013 was er een levendige discussie over wat de meerwaarde is van
een algemeen bestuur binnen de Omni-vereniging als er geen bestuursleden worden gevonden.
Tijdens de afgelopen jaar gevoerde Bestuursvergaderingen is dit onderwerp besproken. Het
Bestuur stelt zich op het standpunt dat, ondanks het moeilijk kunnen vinden van bestuursleden, zij
op dit moment geen meerwaarde ziet in het verzelfstandigen van de afdelingen. Bovendien wordt
veel waarde gehecht aan het gedachtengoed van de oprichter van de omnivereniging Joop
Harthoorn.
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Het Bestuur heeft het voorstel om met ingang van 1 juli 2014 de contributie niet meer per maand
te innen maar per 3 maanden. De reden hiervoor zijn de hoge bankkosten die betaald moeten
worden per transactie. Een bijkomende reden is dat de penningmeester voor het incasseren van
de contributie minder tijd kwijt is. Het aanmelden en opzeggen blijft per maand. De aanwezige
leden stemmen hiermee in. Cees zal voor 1 juli een brief naar de leden sturen waarin een en
ander wordt uitgelegd.
De contributies voor het jaar 2014 blijven derhalve ongewijzigd, maar zulllen op een andere wijze,
als volgt per kwartaal worden geïnd:

Badminton

Volleybal

Wandel

t/m 18 jaar

€ 21,00

t/m 17 jaar

€ 22,50

t/m 17 jaar

€ 3,75

19+

€ 30,00

18+

€ 27,00

18+

€ 8,25

(Voorts wordt de Bondscontributie bij de afdelingen Badminton en Volleybal apart geïnd.)
13. Voorstellen leden.
Er zijn geen voorstellen door de leden ingediend.
14. Rondvraag.
Ruud Wermuth:
Meldt dat de Rabobank een actie heeft gehad waarmee leden, indien zij een rekening hadden bij
die bank, geld konden krijgen voor een (sport)vereniging naar keuze. Olympus heeft hier niet aan
mee gedaan. Dit vanwege dezelfde reden als die waarom de jeugdafdeling van de afdeling
volleybal is gestopt. Te weten het gebrek aan tijd bij de aanwezige kader- en bestuursleden.
15. Sluiting.
Erik bedankt de aanwezigen voor hun belangstelling en hun inbreng en nodigt iedereen uit voor
een gezellig samenzijn aan de bar.

Opgesteld:

Willy Slokkers
Secretaris
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