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S.V. MARVILDE
Verslag Algemene Leden Vergadering 30 oktober 2017

1. Opening
Voorzitter opent de vergadering en er wordt 1 minuut stilte gehouden voor de overledenen in het
afgelopen seizoen te weten: Paul Noten, Henk van Breugel en Leo van Gerwen.
2. Ingekomen/uitgaande stukken
a. Aan- en afwezigen: 38 aanwezigen en 6 personen afwezig met kennisgeving
b. Ton Jakobs: Slechte staat huidige kleedkamers
3. Notulen vorige vergadering (Voor notulen A.L.V. 17–10–2016 zie Marvilde internet site)
Acties worden door voorzitter doorgenomen en status wordt benoemd
4. Jaarverslag 2016/2017 S.V. Marvilde
Secretaris leest het jaarverslag voor van seizoen 2016/2017, verslag staat op Marvilde site
5. Rekening en verantwoording 2016/2017
Penningmeester neemt aanwezige door middel van presentatie mee in de cijfers. Het seizoen
2016/2017 leverde een mooie winst op. Het banksaldo is ruim positief en er is een reservering kunnen
maken voor groot onderhoud.
6. Begroting 2017/2018
De opgestelde begroting voor seizoen 2017/2018 laat een klein positief resultaat zien
7. Contributie en consumptieprijzen
De consumptieprijzen zullen komend seizoen niet worden aangepast evenals de contributies. Wel
gaan vanaf volgend seizoen trainende leden welke op de wachtlijst staan 40 euro betalen.
8. Verslag kascommissie
Jasper Jakobs doet verslag van de kascontrole. De kascommissie bestond uit Jasper Jakobs, Ton
Jakobs en Jack Verhoef. Conclusie van kascommissie: financieel was seizoen 2016/2017 een
geweldig jaar. De uitdaging van de privatisering van de kleedkamers en de financiële claim welke
deze zal leggen ziet de commissie met vertrouwen tegemoet.
9. Verkiezing kascommissie
Ton Jakobs geeft aan te willen stoppen met de kascommissie omdat hij dit al jaren doet en
vernieuwing wenselijk is. Het bestuur dankt Ton voor alle jaren. Arjan de Waal wil de kascommissie
completeren en de vergadering stemt hiermee in.
10. Privatisering kleedkamers
De gesprekken met de gemeente zijn bijna afgerond en hiermee kan er een begin gemaakt worden
met de voorbereidingen. Erwin vd Meerakker, Ton van Lierop, Werner Hansems en Peter Janssens
zullen het project vanuit Marvilde gaan trekken, er zal op korte termijn nog gekeken worden naar
eventuele versterking. De eerste plannen zijn om 2 kleedkamers bij te bouwen, dit omdat het aantal
kleedkamers onder druk komt te staan met het groeiende aantal meisjes/dames. In de nieuwbouw zal
ook ruimte komen voor materieel (borstelmachine). De bestaande kleedkamers worden vernieuwd, de
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afmetingen wijzigen niet. Als de plannen verder uitgewerkt zijn zullen er info bijeenkomsten gehouden
worden.
11. Bestuursverkiezing
Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen voor de functie voorzitter en Erwin geeft aan dit te willen
blijven doen als interim functie.
Peter heeft het afgelopen jaar de secretaris functie op ad interim basis uitgevoerd en stelt zich
beschikbaar voor secretaris. De vergadering kiest Peter als secretaris.
Hiermee komt het bestuur er als volgt uit te zien:
Voorzitter:
Erwin Zimmerman
a.i.
Secretaris:
Peter Janssens
Penningmeester:
Peter Verstappen
Materiaalcommissaris:
Ton van Lierop
Kantinecommissie:
Mart Saris
Jeugdcommissie voorzitter:
Erwin Zimmerman
Evenementencommisse:
Martijn Everts
Sponsorcommissie:
Werner Hansems
12. Rondvraag
Ton Jakobs heeft het punt ingediend dat de huidige kleedkamers in slechte en vieze staat verkeren.
Gebreken worden met de gemeente besproken en die zijn nog tot einde van seizoen ter
verantwoording van de gemeente. De hygiëne is ook slecht, er zijn materialen besteld om dit te
verbeteren. De komende periode wordt dit aangepakt om dit seizoen (tot kleedkamers zijn verbouwd)
Ad de Vroom vraagt of er een gesprek is geweest met Jos Trommelen, dit is er geweest door Peter
Verstappen. Het bestuur erkent dat dit eerder gemoeten had.
Cees Jansen vraagt zich af of de huidige kleedkamers niet moeten gaan voldoen aan de huidige NEN
normen. Dit zal nagevraagd worden bij de architect.
Ad Keeris stelt voor om contributie van de steunende leden te verhogen naar 50 euro (is nu 35 euro),
het bestuur geeft aan dit voor komend seizoen op 35 euro te laten.
Cees van Heeswijk vraagt of we de meisjes bij de mini’s niet kunnen laten doorstromen naar
meisjesteams. Dit zal met Harrie van de Ven en Tom Bartholomeus besproken gaan worden.
13. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit om 21:30 de vergadering.
Peter Janssens
Secretaris SV Marvilde

