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De voorzitter, Rob de Roo, opent de algemene ledenvergadering. De vergadering van vanavond zou 

eigenlijk op 16 december 2022 plaatsvinden. Vanwege de gevaarlijke weersomstandigheden is deze 

vergadering toen uitgesteld. 

De secretaris, Rene de Zeeuw, merkt op dat de jaarverslagen van de verschillende commissies in het 

teken staan van het leven na Covid. Rene de Zeeuw merkt op dat het sportpark al enige tijd rookvrij 

is. Dat betekent dat er op het sportpark niet gerookt mag worden. Voor de ingang van de kantine is 

een aantal verzamelputten voor peuken aangebracht. De secretaris vraagt de leden rekening hier 

rekening mee te houden.  

De secretaris dankt de vrijwilligers voor hun enorme inzet. 

De notulen van de ALV d.d. 26 november 2021 worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 

De penningmeester licht de jaarrekening 2021-2022 uitgebreid toe. De kascommissie heeft de 

jaarrekening gecontroleerd en in orde bevonden. De leden stellen op advies van de kascommissie de 

jaarrekening vast en verlenen decharge aan het bestuur over het gevoerde beleid 2021-2022. 

Na een toelichting op de conceptbegroting door de penningmeester heeft de vergadering de 

begroting 2022-2023 goedgekeurd en vastgesteld. 

Theo van Zeeland volgt Ron van Baaren op als lid van de kascommissie. 

Carrel Pronk en Kim Janssen worden benoemd tot lid van het bestuur. Kim zal de meiden en vrouwen 

tak binnen het bestuur vertegenwoordigen. Carrel Pronk volgt Robert Waterreus op als bestuurslid 

technische zaken selectie. 

Lucien Hamers en Mark Fokker worden benoemd tot lid van verdienste. Mark en Lucien zijn al 

jarenlang actief als clubscheidsrechter. Lucien en Mark stellen zich iedere zaterdag beschikbaar voor 

het leiden van wedstrijden zodat tientallen voetballers hun geliefde sport kunnen beoefenen. 

Sjoerd Visser wordt benoemd tot ere lid. Sjoerd heeft zich sinds hij in 1998 lid is geworden van JAC in 

verschillende (bestuur)functies onderscheiden. Zo was hij bijvoorbeeld van 1998 tot 2003 secretaris 

van JAC. Tevens stelt hij sinds 2003 het clubblad samen. Daarnaast heeft hij nog tal van andere 

vrijwilligerstaken uitgevoerd en is hij op zaterdag actief als clubscheidsrechter. In 2007 is Sjoerd 

uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. 

De benoemde leden zullen met de jubilarissen tijdens de nieuwjaarsreceptie in het zonnetje gezet 

worden. 

Als laatste punt is tijdens de ALV het vrijwilligersbeleid besproken. Marien de Jong heeft een 

toelichting op het voorstel gegeven. Hij heeft hierbij genoemd dat SVC’08 op bepaalde taken kampt 

met een tekort aan vrijwilligers. Door gebruik te maken van een digitaal inschrijfsysteem wordt 

getracht de verschillende vrijwilligerstaken gedurende de zaterdagen en trainingsavonden in te 

vullen. De ALV gaat na een korte discussie unaniem akkoord met het voorstel. De leden zullen op een 

later tijdstip nader geïnformeerd worden. 
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