
Mededelingen ALV 

Op 22 november 2019 vond de Algemene Ledenvergadering  plaats. In aanwezigheid van 41 leden 
heeft het bestuur verantwoording afgelegd over 2018/2019 en de plannen voor 2019/2020 
voorgelegd. 

Van de zittende bestuursleden treedt niemand af. Het bestuur is en blijft hiermee voltallig. 

Door het aanbrengen van LED-verlichting op 2 van de 4 velden is SVC’08 druk bezig om te 
verduurzamen. Het bestuur is van mening dat er nog meer maatregelen mogelijk zijn en heeft de 
leden voorgesteld om met gebruikmaking van de hiervoor bestemde subsidies, een investering te 
doen voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak van de kantine. De aanwezige leden hebben 
met dit voorstel ingestemd. 

De penningmeester heeft de leden nogmaals gewezen op de procedure die gevolgd moet worden 
wanneer een lid zijn of haar lidmaatschap wil beëindigen. 

De kascommissie heeft de jaarstukken gecontroleerd en hebben de leden geadviseerd het bestuur 
decharge te verlenen over 2018/2019. De leden hebben hier unaniem mee ingestemd. 

Rob den Dulk, secretaris van de Stichting Oostersportpark (STOS), heeft een uitgebreide toelichting 
gegeven over het functioneren van de STOS. Hij heeft hierbij aangegeven dat de STOS zich bezighoud 
met het onderhoud van het sportpark. 

De voorzitter heeft opgemerkt dat er veel vrijwilligers op SVC’08 actief zijn. In vergelijking met 
andere verenigingen is het aantal vrijwilligers zelfs hoog. Toch ontstaat er op sommige gebieden een 
tekort aan vrijwilligers. Het tekort aan scheidsrechters is al via de website kenbaar gemaakt. Maar 
ook de bezetting van de kantine is op trainingsdagen vaak lastig in te vullen. De penningmeester 
heeft de leden voorgesteld dat SVC’08 van iedere senior, veteraan, dame en ouder van een jeugdlid 
verwacht wordt dat hij/zij vrijwilligerstaken uitvoeren. Het uitvoeren van vrijwilligerstaken is dus niet 
langer vrijblijvend. Wanneer een lid of ouder van een jeugdlid zich hier niet beschikbaar voor stelt, 
kan er een boete opgelegd worden.  

Het bestuur is zich bewust dat een dergelijk besluit niet binnen drie weken in werking treedt. Mede 
op aangeven van Aad Verhoog wordt er voorgesteld een commissie in het leven te roepen die de 
invulling van dit besluit verder op de rails zet. Aad Verhoog, Arie Hartevelt en Joan Gordijn stellen 
zich beschikbaar voor deze commissie. Jaap Lolkema zal namens het bestuur de contactpersoon zijn. 

Het bestuur heeft de leden eerder gevraagd om op zaterdag tot 12.00 uur niet meer te roken op de 
tribune en het terras boven de tribune. De leden is voorgesteld dit in het Huishoudelijk Reglement op 
te nemen. De leden hebben hier unaniem mee ingestemd. 

De dames van SVC’08 betalen op dit moment minder contributie dan de senioren en veteranen. Het 
bestuur is van mening dat zowel de dames als de senioren en veteranen gelijke contributie moeten 
betalen. De leden is voorgesteld om in een periode van drie jaar, de contributie gelijk te trekken. De 
leden hebben hier unaniem mee ingestemd. 

 


