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1. Opening 
De voorzitter heet alle deelnemers welkom en een speciaal welkom voor de Ereleden: 
Henk van de Hoeff, Ben Evers, Arie Visser, Gerard Leeuwdrent en Renata van Heck. 
Agaath Doornebal heeft zich afwezig gemeld. 
 
De voorzitter kijkt terug op een bijzonder jaar: het 50-jarig jubileum. Dames 
recreatie worden bedankt voor de feestavond. De andere vrijwilligers worden bedankt 
voor organisatie van de dagactiviteiten van de jeugd en de mini’s. Tevens worden alle 
sponsoren bedankt. Het bedrag €19.000,- hebben geheel rond kunnen krijgen met 
sponsorgeld.  
 
Begin dit jaar hebben we een leuke pubquiz gehad georganiseerd door Ines.  
 
De Rabo Clubactie hebben 780 euro binnengehaald. 
 
Volgend jaar hebben we weer een jubileum voor de deur staan: 50 jaar SVC. De 
voorzitter feliciteert Harry, Henk en Cees met je jubileum. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
We hebben drie ingekomen stukken: 

- Verslag Commissie van Beroep binnen gekomen punt 13. 
- Kascommissie punt 7. 
- Mededeling recreatie heren 2. 

 
3. Verslag jaarvergadering d.d. 3 oktober 2018. 

- Alle verslagen zijn ongewijzigd goed gekeurd. 
- We zijn gedechargeerd.  
- We hebben Denise en Hendrika verwelkomt in het bestuur. 
- De contributies zijn in ontvangst genomen. 
- Minnen heeft een beroep gedaan op alle teams om een week van te voren aan 

te geven dat of de training niet doorgaat.  
- Tijdens de rondvraag is hulp gevraagd voor de minitrainingen van de 

donderdag. Dit is nog niet opgelost.  
- De club van 100 wordt in 2020 weer opgepakt.  

 
4. Jaarverslag secretaris 

Het verslag wordt voorgelezen door voorzitter.  
Er zijn geen vragen over het jaarverslag. 
 

5. Jaarverslag ledenadministratie 
Per 24 september telde onze vereniging, net als vorig jaar, 194 leden.  
 

6. Jaarverslag penningmeester 
De balans wordt gepresenteerd.  
 
We hebben een positief saldo behaald. Met dank aan alle vrijwilligers en sponsoren 
voor het 50-jarig jubileum die ervoor hebben gezorgd dat we quitte hebben gespeeld 
met de inkomen en uitgaven.  
 
De reservering voor het jubileum hebben we naar algemene reserve gezet.  
 
De afrekening van de SVC staat altijd buiten de normale balans. Het financieel 
jaarverslag van het SVC wordt gepresenteerd.  
 

7. Verslag kascommissie 
Het verslag wordt voorgelezen door de voorzitter. De voorzitter bedankt de 
kascommissie die het verslag heeft gemaakt. 



Algemene ledenvergadering 23 oktober 2019 

 
 
8. Jaarverslag redactie Volley Varia 

De voorzitter bedankt Nienke en Carola voor het maken van de Volley Varia. 
De redactie van het de Volley Varia heeft dit jubileumjaar ook het boekje gemaakt 
voor het 50-jarig bestaan. 

 
9. Jaarverslag materiaalbeheerder 

De materiaalbeheerder heeft een overzicht gemaakt betreft het materiaal. Er zijn 
negen ballen kwijt en elf ballen lek. We hebben twee nieuwe wedstrijdnetten en vier 
antennehoesjes. Voor de begroting van wedstrijdmaterialen wordt voor komend jaar 
vergroot, zodat we het materiaal weer op orde krijgen.  
 
Degenen die als laatste trainen in de Breehoek moeten opletten of alle ballen (die 
achter in een berging of op de tribune liggen) worden opgeruimd. Diane gaat achter 
de verdwenen pionnen aan. We zullen dit onder de aandacht brengen bij de Breehoek 
dat wij spullen missen, doordat deze worden uitgeleend aan scholen. 
Actie Diane van de Peut. 

 
 
10. Jaarverslag SVC 

Het verslag van de SVC wordt gepresenteerd. Er zijn geen vragen. 
 
11. Jaarverslag Sponsorcommissie 

Het jaarverslag wordt voorgelezen.  
Sport- en Dierenshop in Woudenberg krijgt een nieuwe naam in januari. Vanaf 
januari worden bij de nieuwe wedstrijdshirts standaard tassen geleverd.  
 

12. Jaarverslag Technische-, Recreatie- en Jeugdcommissie 
We zijn blij met de vrijwilligers die helpen met training geven. Diane en Renata 
hebben dit jaar 250 kinderen mogen trainen met de schoolacties. Het blijft een grote 
uitdaging om trainers te vinden voor alle teams.  
 

13. Verslag Commissie van Beroep 
Het verslag wordt voorgelezen door de voorzitter. Volgens de statuten zijn Ben Evers 
en Agaath Doornebal aftredend. Zij stellen zich echter zelf weer herkiesbaar.  
Bij dezen zijn weer hernoemd. 

 
14. Decharge Bestuur 

Het bestuur wordt gedechargeerd voor het gevoerde beleid. 
En bedankt de leden voor het vertrouwen.  
 

14a.Verkoopacties 
Vorig jaar hebben de leden heel erg hun best gedaan om kerstbroden te verkopen. 
Deze verkoopactie heeft veel opgeleverd voor de vereniging.  
Dit jaar starten we weer een verkoopactie. Het bestuur verzoekt de leden om dit jaar 
een doosje met kerstchocolaatjes te verkopen. Elk lid krijgt vijf/zeven doosjes à 
€2,50 om te verkopen. 
 

15. Bestuursverkiezing: 
Er zijn twee bestuursleden, Diana van Ginkel en Annemieke Bokkers, die aftredend 
zijn en zichzelf weer herkiesbaar hebben gesteld. De leden van de vergadering zijn 
weer herkozen.  

 
16. Benoeming commissies/commissieleden 

De commissies worden besproken. 
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Na acht jaar is Myrthe Dijkstra gestopt bij de technische commissie. 
 
Gerard Leeuwdrent is drie jaar actief geweest in de kascommissie en is aftredend. 
Mariska Willigenburg heeft zich aangeboden om deel te nemen in de kascommissie. 
 

17. Begroting 2020 en vaststellen contributies. 
De begroting wordt mondeling toegelicht. 
 
Kledingkosten worden toegelicht: door wisselingen van de teamindelingen kan het 
soms voorkomen dat er te weinig wedstrijdshirts zijn voor alle leden. Omdat deze 
shirts al een aantal jaar worden gedragen en wij de sponsoren niet willen belasten 
met het bestellen van een of twee shirts betalen wij als vereniging zelf uit eigen 
budget deze shirts. Dit is opgenomen in de begroting.  
 
De leden van de vergadering zijn akkoord om de contributie op het zelfde bedrag te 
houden. 
 
We hebben twee mededelingen:  
- Zaterdag 9 mei wordt door recreatie heren 2 het eindfeest georganiseerd.  
- Maandag 30 december is waarschijnlijk het oliebollentoernooi. 
- Jan kondigt aan dat 2020 zijn laatste jaar wordt als voorzitter. Het bestuur gaat 

dit seizoen op zoek naar een nieuwe voorzitter. 
 
18. Rondvraag en Sluiting 

- Ben Evers: mogen de ontbrekende verslagen op de website?  
o De verslagen behalve het financiële verslag worden op de website 

geplaatst.  
- Ben Evers: er is een vraag naar de samenwerking van de Breehoek.  

o De samenwerking met de Breehoek ging dit seizoen met ups en downs. De 
Breehoek heeft heel fijn meegeholpen met het jubileum.  

o Er is Europees besloten dat de 6% btw niet meer mag worden 
doorgerekend naar verenigingen. De Breehoek heeft geprobeerd daarom 
de zaalhuur met 6% te verhogen. Hiermee zijn wij niet meer akkoord 
gegaan. Na een aantal gesprekken en een gesprek met de gemeente 
hebben wij ons gelijk gekregen.  

o Er wordt door de Breehoek voorrang gegeven aan de evenementen in de 
sporthal.  

 


