Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum 28 oktober 2019
locatie Groenoord

Aanwezig : Frits Nieuwenhuizen, Arjenne van der Lee, Anne van Es, Frank Broersen, Frank
Gouwenberg, Mike Mooij, Jan Laan, Luc van Gerven, Arjan Bakker, Jurre Schieving, Willem
Nieborg, Leen de Wit, Tim Toes, Michel Stikfort, Hans Kok, Roely Vriezekolk, Rob Terrahe,
Remko Bogaards, Nico Bellis, Mart de Lange, Tom Boukes, Taco Velseboer, Nico Komen,
Nicolien Ruyter, Henk Kager, Gerard Roest, Nic Beers, Rob Arxhoek, Sjaak Smeehuiyzen,
Pim Kanbier, Lous Kruijer en Antoine Gielens
Afbericht: Leo de Kort, Erik Vriezeklolk, Kasper van Otterloo, Weyert de Boer en Peter
Scheerhoorn
1. Opening
Frits opent om 20 uur de vergadering en heet iedereen welkom
2. Mededeling
Als eerste wordt Lous Kruijer, waarvan aan het eind van het seizoen geen officieel
afscheid is genomen, bedankt voor zijn inzet voor vv Schagen en de tot stand
koming van de fusie.
3. Notulen ALV juni 2019
De notulen van de algemene leden vergaderingen van SRC en vv Schagen zijn
goedgekeurd.
4. Jaarverslag
Het jaarverslag ziet niet zozeer op het afgelopen seizoen maar meer op de afgelopen
maanden. Na het definitieve besluit tot de fusie van juni 2019 is het voorgestelde
bestuur eind juni 2019 naar de notaris geweest om het besluit te formaliseren en de
fusie juridisch rond te maken.
Voorafgaand daaraan zijn diverse commissies en personen ontzettend druk geweest
om de fusie niet alleen juridisch maar vooral materieel vorm te geven. De
coördinatoren, hoofd jeugd opleiding en assistent jeugdopleiding zijn druk bezig
geweest om alle teams te vormen en het trainingsschema rond te maken. De
samenwerking welke al een aantal jaren liep heeft dit alles gelukkig wel makkelijker
gemaakt.
Ook de senioren zijn al druk in de weer geweest en de openingswedstrijd tegen Jong
AZ was een mooie start voor de nieuwe selectie. De open dag was een groot succes
en voor herhaling vatbaar.
De sponsorcommissie is in het voorjaar flink de boer op gegaan om voor alle teams
shirtsponsors te vinden en het is uiteindelijk gelukt om dit voor alle teams te

realiseren. Niet alleen dank voor de sponsorcommissie maar ook voor de sponsoren
die het voor Schagen United mogelijk maken om zo mooi te starten.
De bestelling en uitgifte was een zeer tijdrovende klus en met dank aan met name
Mart, Antoine en Taco is het gelukt om alle teams van kleding te voorzien. Uiteraard
zijn er wat opstartproblemen maar we moeten ons wel realiseren dat het om ruim 70
teams met bijna 1.000 spelers gaat. Onze grootste zorg was om alle teams op tijd
van tenues te voorzien en dat is dankzij de enorme inzet gelukt.
We zijn het seizoen ook mooi gestart met bijvoorbeeld jeugdteams die op een zeer
hoog niveau voetballen maar ook de recreatieve teams die op hun niveau spelplezier
beleven. Een en ander is het resultaat van de samenwerking en de
voetbalcommissie en coördinatoren die hierin veel tijd steken.
Wij zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers en hopen dat wij een mooie toekomst
tegemoet gaan. De vrijwilligers zijn wel ontzettend belangrijk voor Schagen United en
wij roepen iedereen op zijn verantwoording op te pakken en bij te dragen aan het
succes.
Er is nog veel te doen en een aantal zaken loopt nog niet helemaal lekker maar onze
eerste prioriteit was om iedereen aan het voetballen te krijgen en dat is gelukt. Nu
moeten wij nog een aantal randzaken geregeld worden, wij hebben u hulp daarbij
nodig!.
5. Huishoudelijk reglement
Na de oprichting heeft het bestuur een voorzet gemaakt van een nieuw huishoudelijk
reglement. Zaken van SRC en vv Schagen zijn in elkaar geschoven en een eerste
concept is gereed.
Het bestuur heeft te weinig tijd gehad dit nog eens goed te bespreken en wij willen
voorstellen dit eerste concept als een leidraad te gebruiken en het komende jaar te
gebruiken om het verder uit te werken en te bespreken en dan de volgende
vergadering het voor te leggen voor vaststelling.
Jan Laan heeft aangeboden om te helpen.
Mart wees op het belang van het juist vaststellen van de stemgerechtigde leden, dat
zal meegenomen worden.
Het bestuursreglement voor de kantine is wel goedgekeurd, dat is noodzakelijk voor
de horeca vergunning.
6. Verkiezing bestuursleden
In het concept huishoudelijk reglement hebben wij het volgende voorstel voor een
rooster van aftreden gedaan:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid Cultuur
bestuurslid voetbal 1
bestuurslid voetbal 2

2022 2025 2028 2031
2021 2024 2027 2030
2020 2023 2026 2029
2022 2025 2028 2031
2021 2024 2027 2030
2020 2023 2026 2029

7. Financieel jaarverslag SRC

Nico heeft een toelichting gegeven op het jaarverslag over 2018 2019, het bestuur
van SRC heeft een financieel gezonde vereniging nagelaten en Nico heeft het bijna
25 jaar met veel plezier gedaan. Nico werd bedankt voor zijn inzet.
8. Verslag kascommissie SRC
Nico Bellis en Erik Vriezekolk hebben de kascontrole gedaan en geen
bijzonderheden op te merken en stellen voor decharge te verlenen.
De vergadering verleende vervolgens decharge aan de penningmeester en het
bestuur van SRC.
9. Financieel jaarverslag vv Schagen
Anne heeft ook een toelichting gegeven, er waren wat bijzondere baten waardoor
een mooi resultaat behaald is. Nico vroeg nog een toelichting en Anne heeft die
gegeven.
10. verslag kascommissie vv Schagen
Jan Laan en Gert Tuinsma hebben de kascontrole gedaan en geen opmerkingen. Zij
stelden vast dat Anne er een flinke klus aan heeft en stellen voor decharge te
verlenen.
De vergadering verleende vervolgens decharge aan de penningmeester en het
bestuur van vv Schagen.
11. Kascontrole 2020
Voor de kascontrole van 2020 hebben zich Jan Laan en Nico Komen gemeld.
12. Begroting
Anne heeft een sluitende begroting voorgelegd en toegelicht en die is akkoord
bevonden.
13. Contributie
Het contributievoorstel is voorgelegd en akkoord bevonden.
De selectieteams in de leeftijdscategorieen JO10-1 t/m JO19-1 gaan een
selectietoeslag betalen ten bedrage van € 25. Deze toeslag is gelegen in het feit dat
voor genoemde teams gecertificeerde voetbaltrainers en/of voetbaltrainers staan die
een vergoeding krijgen voor hun werkzaamheden. De selectietoeslag wordt dit
seizoen in november gefactureerd. Indien een speler tijdens het seizoen vanuit een
selectieteam afvloeit naar een breedteteam zal een deel van de toeslag worden
terugbetaald.
Taco vroeg zich af of er ook een toeslag is als er geen gediplomeerde trainer voor
een groep staat. Frank heeft aangegeven dat de voetbalcommissie zal aangeven
voor welke teams de toeslag zal gelden.
Tom vroeg zich af of de contributie voor de skrs mini pupillen niet aan de hoge kant
is en een drempel vormt. De contributie is afgestemd op buur verenigingen en we
zitten sowieso met een flinke bijdrage richting knvb en gemeente.

14. Verslag vertrouwenspersoon
Vanuit SRC was Paulien Knol de vertrouwenspersoon, zij heeft vorig jaar één zaak
behandeld. Vanuit vv Schagen was Pim Kanbier de vertrouwenspersoon.
Pim en Paulien willen graag verder en zullen binnenkort een keer bij elkaar komen
om werkafspraken te maken. Pim kon overigens niets vinden over de
vertrouwenspersoon op de website, dit is overigens wel in het lidboekje opgenomen
dat alle nieuwe leden krijgen.
15. Rondvraag
Antoine vroeg of er al iets bekend is over een nieuw complex. Bob Kruijer is bezig
met een onderzoek en dat moet voor het eind van het jaar afgerond zijn.
Gerard vroeg of de stukken voor de vergadering volgende keer eerder aangeleverd
kunnen worden, dat zal gebeuren.
Communicatie en automatisering
Niets te melden
16. sluiting
Frits sloot rond 21.15 de vergadering en dankte de aanwezigen.

