Notulen Algemene Ledenvergadering sv Spartanen
===========================================
Datum
Aanvang

: vrijdag 29 september 2017
: 20:00 uur

1. Opening
Jack heet alle aanwezigen welkom en vind het jammer dat er een kleine groep de moeite
heeft genomen om de ledenvergadering bij te wonen. Alle aanwezigen worden bedankt
voor hun komst. De ledenvergadering wordt gehouden om het reilen en zeilen van de
vereniging weer te geven. De vrijwilligers worden nogmaals bedankt door Jack.
2. Goedkeuring notulen
Geen op- of aanmerkingen, de notulen zijn dus vastgesteld.
3. Mededelingen
- Afwezig met afbericht:
Paul Leyenaar, Monique Huisman en Ineke Spaans.
- 2e kunstgrasveld is gerealiseerd. Dank aan Frank en Mark.
- Camera’s zijn geïnstalleerd.
- De verlichtingsproblemen zijn zo goed als opgelost.
- Doordat we verleden jaar de obligatielening te vroeg hebben uitgeloot, blijft het dit jaar
achterwege. Volgend jaar vindt dit weer plaats.
4. Financieel jaarverslag
Het afgelopen seizoen is met een klein verlies afgesloten. Hieronder de opvallendste posten.
- Personeelskosten zijn gestegen.
- Extra bedrag voor zonnepanelen.
- De wedstrijdkosten van de handbal zijn gestegen. De zaalhuur is duurder geworden.
- Kantineomzet is gestegen.
- De voetbal heeft minder leden gekregen en de handbal heeft er leden bijgekregen.
Door bovenstaande stelt het bestuur voor om de contributie van de voetbal met € 2,50 en
de contributie van de handbal met € 3,-- te verhogen. De aanwezige leden gaan hier mee
akkoord gegaan.
John Mol en Jan Starmans hebben de boeken gecontroleerd en vastgesteld dat deze een
correcte weergave geven. Hier en daar zijn steekproeven genomen. John en Jan zijn tot de
conclusie gekomen dat de boekhouding klopt. De penningmeester krijgt hiermee decharge.
John Mol wordt opgevolgd door Mario Kuip en Rick Sinnige is reserve.

Jack bedankt Mark voor het vele werk wat hij ook dit jaar weer heeft verricht.
5. Handbal jaarverslag
Er waren dit seizoen 20 teams. In de geschiedenis van Spartanen is dit nog nooit
voorgekomen. Er zijn dit seizoen ook nieuwe spelregels voor de D-jeugd. Wel gewoon 7
speelsters maar er wordt gevraagd om offensiever te spelen. Daarom 3 op de cirkel en
minimaal 3 speelster buiten de 9 meter.
De C3 is op het veld en in de zaal kampioen geworden. Simone Bruins heeft haar taak als
voorzitster van het jeugdbestuur overgedragen aan Monique Huisman. Marjan Beemster is
coördinator van de oudste jeugd. Sacha Stam wil de taak als coördinator van de jongste
jeugd op zich nemen.
Als afsluiting van het seizoen was er weer het Beach toernooi. Tijdens dit weekend wordt de
animo voor beach soccer op de vrijdagavond steeds groter. De voetballers laten zich ook
zien en de zondag blijft al jaren goed bezet.
Seizoen 2017-2018 word er gestart met 21 teams!
Het is weer gelukt om voor ieder team een trainer en een coach te vinden.
Een minpunt is dat er krapte aan trainingsruimte is en er daardoor al jaren wordt
uitgeweken naar de gymzaal en naar omliggende dorpen om daar gebruik te maken van
sporthal/sportzaal. Een extra (overdekt/) veld zou een nuttige investering zijn. Een
opblaashal is ook een optie.
Renée bedankt iedereen die zich het afgelopen seizoen als vrijwilligers heeft ingezet. De
hoop blijft wel dat anderen zich aanmelden en een taak op zich willen nemen binnen de
vereniging. De roep om vrijwilligers is groot. Scheidsrechters blijven nodig.
5. Voetbal jaarverslag
Dit seizoen zijn we gestart met 39 teams. Het 1e team met trainer Jitze Bosma aan het roer
beleefde een succesvolle start. De 1e periode werd binnengehaald. In de nacompetitie
revancheerde het team zich uiteindelijk 2 winst partijen tegen Beemster en thuis winnen in
de laatste minuut tegen den Helder stonden we in de 2e finale binnen 2 weken. Uiteindelijk
na een 2-2 gelijkspel met een historische promotie naar de 2e klasse.
Het 2e deed het zonder echte grote uitslagen uitstekend. Veel wedstrijden werden met
minimaal verschil winnend afgesloten waar na een constant seizoen de kampioensvlag
gehesen kon worden. De historische promotie naar de reserve 1e klasse mag een prestatie
van formaat genoemd worden Hier mogen we als vereniging trots op zijn.
Meer positief:
- Het contract met onze hoofdtrainer wordt na goed overleg met de selectie en staf
verlengt voor 1 jaar.
- Wouter Rood is geslaagd voor oefenmeester 2.
- Diverse jeugdtrainers gaan op cursus.
- De jeugdscheidsrechter worden intensiever begeleid door John Wilcke met Christiaan
Commandeur als zijn steun en toeverlaat.
- Michael Dekker vervangt Ronald Wallaart als wedstrijdsecretaris.
- Johan Bekkenutte heeft zich bereid gevonden om als consul te fungeren.
- Er zijn veel jeugdteams kampioen geworden waarbij de JO-13-1 zich zowel in het najaar
als het voorjaar kampioen mocht noemen.
- De JO-19-1 behaalde een periode titel.

-

De JO-17-1 heeft een moeilijk seizoen gehad en heeft zich weten te handhaven in de 1e
klasse.

Al met al kunnen we, qua resultaat van zowel het 2e als kampioen en het 1e als
promovendus, terugkijken op een fantastisch historisch seizoen.
Een seizoen waar zeker alle overige teams, inclusief onze meisjes en damesteams niet
vergeten mogen worden en ook alle onze vrijwilligers die het toch maar weer voor elkaar
hebben gekregen om iedereen op zijn of haar niveau lekker hebben gevoetbald.
Nu mij mijn laatste bijdrage vanuit het voelbal bestuur. Ik heb het over het algemeen met
veel plezier en inzet, puur voor de vereniging gedaan, dit samen met een team van zeer
betrokken verenigingsmensen, bedankt hiervoor
6. Bestuursverkiezing
Er zijn geen bezwaren binnen gekomen voor de verlenging van drie jaar van Renée Honing
(voorzitter afdeling handbal) en Frank Vlaar (facilitair). De afwezigheid van tegenkandidaten
is een duidelijk signaal dat de leden tevreden zijn met hun inzet.
Peter Molenaar (voorzitter afdeling voetbal) is niet herkiesbaar en treed af. Adri Beerepoot
volgt Peter op. Mariët Schipper (secretaris) is niet herkiesbaar en treed af. Gertrud
Molenaar volgt Mariët op. Er zijn geen tegenkandidaten.
Peter is in 2005 begonnen in het bestuur van de voetbal en in 2012 heeft hij als voorzitter
van de afdeling voetbal zitting genomen in het s.v. bestuur. Peter heeft samen met Ineke
Spaans, tijdens de nieuwjaarsreceptie, de waarderingsspeld gekregen. Mariët is sinds 2014
secretaris van s.v. Spartanen. Peter en Mariët worden bedankt voor hun inzet. Jack
overhandigd beide een prachtig boeket met bon.
7. Rondvraag
 Dick en Marije Overboom hebben een mail gestuurd met vragen over de indeling van
de jeugd. Ze zijn van mening dat e.e.a. beter kan en dat het spelplezier voorop staat.
Tijdens de rondvraag zijn we hier op terug gekomen. Rober Wester wil graag een
gesprek op korte termijn.
Antwoord; Adri maakt een afspraak met Dick Overboom en Rober Wester om één en
ander te bespreken.
 Odette Pront vraagt wanneer de nieuwe dug-outs bij de handbal worden
gerealiseerd.
Antwoord. Als de zaalcompetie begint.
 Elly Vlaar haalt het probleem vrijwilligers naar voren en geeft als optie dat er
misschien tot verplichting moet overgaan betreffende de bardienst. Ook kan de
coach ouders aanwijzen om diverse taken op zich te nemen. De vrijwilligers die al
actief zijn hebben vaak al dubbele taken.
Renée antwoord: Coachen en clubdienst draaien kan niet tegelijk. Word lastig.
Ouders inzetten.
Odette Pront haalt als voorbeeld de vereniging St-George aan. Daar hebben ze een
pasjesdag. Dit houd in dat er op deze dag de taken van vrijwilligers op pasjes staan
en dat de vrijwilligers het pasje kunnen pakken wat ze willen gaan doen. Bij
afwezigheid word je ingedeeld.
Jack antwoord: de komende maanden gaan we bespreken hoe we hier mee om
moeten gaan.






Mirja Kraakman vraagt of het score-bord al werkt.
Adri antwoord; Het werkt. I-pads zijn aanwezig. Uitleg volgt.
Wouter Rood heeft iets gehoord over een eventuele opblaashal voor de handbal op
het trapveldje???
Antwoord; In verband met de diverse locaties die de handbal moet bezoeken
betreffende de trainingen/wedstrijden is het een grote wens van de handbal om zelf
meer ruimte te creëren. Een opblaashal of een extra veld zou wenselijk zijn. In de
handbalvergadering is dit punt besproken. In de sv vergadering nog niet.
Dhr. Eradus, handbaltrainer, zou graag een oplossing zien voor het tekort aan uren in
de Westfrieslandhal te Wognum.
Antwoord; We gaan hier mee aan de slag maar dit jaar is er nog geen oplossing.

Jack sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun komst. Laten we genieten van het
mooie complex, wenst iedereen veel succes en plezier toe in het seizoen 2017-2018 en
nodigt iedereen uit voor een borreltje.
Bestuur s.v. Spartanen

