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De voorzitter, Rob de Roo, heeft de digitale vergadering geopend en gemeld dat het bestuur 

noodgedwongen heeft gekozen voor het digitale alternatief.  

Ondanks dat er vanavond digitaal vergaderd wordt, is een vergelijkbaar aantal leden aanwezig zoals 

bij de vorige ledenvergadering. 

Rob deelt mede dat de gemeente Den Haag heeft aangekondigd dat alle sportparken vanaf volgend 

seizoen rookvrij moeten zijn. Dit betekent dat het huidige rookbeleid van SVC’08 wordt uitgebreid en 

er op het terrein van SVC’08 vanaf 1 juli 2021 niet meer gerookt mag worden. Dit geldt voor de 

kantine, kleedkamers, terrassen, tribune en langs de velden. 

De penningmeester, Marien de Jong, deelt mee dat de zonnepanelen helaas nog niet zijn geplaatst. 

De aanvraag voor de subsidie op de zonnepanelen loopt. Marien verwacht op korte termijn de 

goedkeuring van de gemeente zodat de opdracht voor de plaatsing verstrekt kan worden. 

De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering worden ongewijzigd goedgekeurd en 

vastgesteld. 

Marien heeft een uitgebreide toelichting gegeven op de jaarrekening 2019-2020. De jaarrekening is 

door de kascommissie gecontroleerd en goedgekeurd. Het bestuur is gedechargeerd voor het 

gevoerde financiële beleid in 2019-2020. 

De begroting 2020-2021 is na een toelichting van Marien goedgekeurd en vastgesteld. De 

penningmeester heeft hierbij wel opgemerkt dat de conceptbegroting is opgesteld in september 

2020. Van een tweede en derde Corona golf was toen nog geen sprake. Het kan dus zijn dat een 

enkele begrotingspost iets van de werkelijke kosten afwijkt. 

Rob heeft het voorstel van de korting op de contributie voor het seizoen 2021-2022 nader toegelicht. 

Een aantal leden heeft aangegeven liever de volledige contributie te willen betalen. De vergadering 

heeft na een korte discussie besloten in te stemmen met de voorgestelde contributiekorting voor het 

seizoen 2021-2022. Desgewenst kan in plaats van de korting, de volledige contributie afgeschreven 

worden. 

Aad Verhoog is aftredende in de kascommissie. Piet Overduin heeft zich beschikbaar gesteld om de 

functie van Aad Verhoog over te nemen en is benoemd tot lid van de kascommissie. Het bestuur 

dankt Aad Verhoog voor zijn inzet in de afgelopen jaren. 

Robert Waterreus heeft aangegeven zijn functie als bestuurslid technische zaken ter beschikking te 

stellen. Robert blijft wel actief in de technische commissie. Het bestuur heeft verschillende leden 

gepolst om de functie van Robert over te nemen. Helaas is er nog geen kandidaat gevonden. Het 

bestuur zal in de komende periode op zoek gaan naar een kandidaat bestuurslid technische zaken. 

De secretaris, René de Zeeuw, heeft een toelichting op de nieuwe gedragscode gegeven. Hij heeft 

hierbij opgemerkt dat de reeds bestaande gedragscode op een aantal punten is uitgebreid. De leden 

hebben unaniem ingestemd met de nieuwe gedragscode. De nieuwe gedragscode zal op de site 

geplaatst worden. 
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