Notulen Algemene
Ledenvergadering
Donderdag
24 oktober 2019

sv ZSC ' 62 p/a Korenbloemstraat 10, 4322 BV Scharendijke

Notulen ledenvergadering ZSC ‘62

Datum:
Tijdstip:
Locatie:

24 oktober 2019
19:30u
Kantine ZSC ‘62

Aanwezig bestuur: Werner Klaassen (Voorzitter); Edgar Louwerse
(Secretaris); Dita Louwerse (Penningmeester); Henri de Voogd
(Voetbalzaken); Asjad Khan (Velden en materialen)
Barry Dorreman (Vrijwilligers en activiteiten) heeft zich ziek gemeld.
Aantal aanwezige leden: 22

1. Opening

2. Vaststellen notulen vorige vergadering 10-12-18
Ongewijzigd vastgesteld.

3. Financieel overzicht 2018/2019
Er is toegelicht dat er in het afgelopen seizoen een operationeel verlies
van bijna € 3.000,- is gerealiseerd. Onder meer door gestegen nuts
kosten. Het bestuur zal er aankomend seizoen alles aan doen om deze
kosten te reduceren (o.a. door initiatief de Groene Club en wijzigen van
energieleverancier). Vanuit de leden zijn tevens een aantal goede tips
gekomen, welke ter harte worden genomen. Aan de bate zijde is een
positieve ontwikkeling dat de opbrengst van het oud papier aanzienlijk
is gestegen door de inspanningen van Kees Louwerse. Het bestuur is
tevens voornemens om lopende het jaar meerdere malen de balans op
te maken teneinde beter inzicht in de uitgaven te krijgen.

Het financieel overzicht is verder ongewijzigd vastgesteld.
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4. Behandeling begroting 2019/2020
Het bestuur is ondanks de verliezen van afgelopen jaren voornemens
om het seizoen 2019/2020 met een bescheiden winst af te sluiten. Dit
wil het bestuur onder andere realiseren door het organiseren van
diverse activiteiten, het verhogen van de prijzen in de kantine en het
binnenhalen van nieuwe sponsoren. Enige leden hebben tevens de
suggestie gemaakt om de contributie te verhogen.

De begroting 2019/2020 is verder ongewijzigd vastgesteld.

5. Verslag kascommissie
De kas is gecontroleerd en in orde bevonden door Peter Plaisier en
Maarten van der Weele. Wel is opgemerkt dat eigenlijk Marco de Jonge
de plaats van Maarten had moeten overnemen, maar dit is door
miscommunicatie niet gebeurd. Marco de Jonge en Peter Plaiser zullen
volgend jaar de kas controleren.

6. Stichting clubgebouw ZSC'62
Verslag van de stichting wordt goedgekeurd. Wel geeft Gerard
Cobussen nog aan dat het kan lonen om van verzekeraar over te
stappen. Bij de tennisvereniging scheelde dit bijna de helft aan premie.
Hier zal vanuit het bestuur naar worden gekeken.

7. Update voetbalzaken
Mede door de inspanningen van Jos Kristelijn en Mike de Voogd heeft
ZSC’62 weer drie senioren elftallen en een combi senioren team samen
met de Westhoek onder leiding van Cees van Dijk. De daling in het
aantal jeugdleden is wel een zorgelijke ontwikkeling.
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8. Toekomstvisie

De voorzitter deelt zijn ervaringen met De Westhoek tot nu toe en geeft aan dat
na het herstellen van het vertrouwen met het bestuur van De Westhoek in
iedere geval bereikt is dat de jeugd onder de De Westhoek blijft voetballen
waarbij de jeugdleden lid blijven van hun desbetreffende vereniging. Daarnaast
is in goed overleg met het bestuur van De Westhoek gerealiseerd dat de ZSC
leden van JO19 hun lidmaatschap niet hebben opgezegd en lid zijn gebleven
van ZSC waardoor we nu dit jaar ons eerste gezamenlijke seniorenelftal in
competitie hebben. De desbetreffende leden hadden nl overschrijving
aangevraagd naar De Westhoek gezien de perikelen bij ZSC.

De ALV is daarnaast meegenomen in een zogenoemde SWOT analyse
opgesteld door het bestuur. Aan de hand hiervan is de ALV meegenomen in
hoe wij als bestuur de toekomstscenario's zien voor de vereniging. Deze
scenario's staan los van het feit dat het altijd nog zo kan zijn dat er toch een
nieuw sportcomplex gebouwd zal worden op een neutrale plaats. In dat geval
heeft de ALV reeds besloten dat we een fusie zullen aangaan.

Standpunt vanuit het bestuur is ernaar te streven zo lang als mogelijk te kunnen
blijven voetballen op Scharendijke ongeacht in welke samenwerkingsvorm dit
plaatsvindt. De ALV is het eens met deze te bewandelen route en het bestuur
zal voortgang hieromtrent delen.

Marco de Jonge maakt nog de opmerking ook de 1e selectie deelgenoot te
maken van deze visie. Zal opgepakt worden.
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9. Bestuursverkiezing
Werner Klaassen heeft zich aangemeld als nieuwe voorzitter en Edgar
Louwerse als Secretaris. Door de aanwezige leden zijn deze unaniem
gekozen.

10. Rondvraag en mededelingen
Kees Louwerse: Waarom is er besloten op een donderdag te
vergaderen en niet zoals in het verleden op bijvoorbeeld een maandag.
Antwoord: Door volle agenda’s zagen we dit als enige mogelijkheid op
korte termijn.

Marco de Jonge: Is het toch niet een idee om te kijken naar de
contributies van omliggende verenigingen, wellicht is het reëel om
contributie te verhogen.
Antwoord: Mee eens en zal het bestuur onderzoeken.

Lauren Schampers: Is er momenteel een controle op de Facebook
berichten aangezien deze niet altijd zorgen voor een positieve
uitstraling van de club.
Antwoord: Momenteel geen controle maar bestuur zal in overleg treden
met de beheerder.

Ton Petiet: Voorheen werd de vergadering aangekondigd in een boekje
dat alle leden thuis ontvangen, zijn met deze nieuwe methode alle
leden bereikt?
Antwoord: Wij kunnen middels ons e-mail programma zien wie van
onze leden de uitnodiging heeft gezien en geopend. Op basis van deze
informatie vinden wij dat deze uitnodiging voldoende bereik heeft
gehad. Voor een volgende uitnodiging zouden we nog specifiek kunnen
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kijken naar het bereik onder de niet-spelende leden, aangezien deze
wellicht minder online te vinden zijn.

Shakil Habiboellah: Waarom spelen de dames niet meer?
Antwoord: Deze hadden uiteindelijk nog maar 7 voetbalsters wat te
weinig is voor een elftal.

Peter van Sante: Is er niet onvoldoende aandacht geschonken aan het
vertrek van het oude bestuur van Stichting de Westhoek?
Antwoord: Eens met constatering; Werner zal hier nog met Theo
Grefkens contact over opnemen.

11. Sluiting
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