
Notulen algemene ledenvergadering SVH 

2 oktober 2018 

19.30 uur kantine Voordam 

 

Aanwezigen: 27 personen; 3 personen afwezig m.k. 

Opening door Siep Daniels. 

Inventarisatie rondvraag geen. 

Verslag van 8 november 2017 

 de notulen zijn niet verspreid vanwege privacygevoelige informatie, maar liggen tijdens deze 

vergadering ter inzage. Afspraak is dat aanwezigen de notulen van deze vergadering via de 

mail zullen ontvangen via hun eigen afdelingsbestuur   actie afd. besturen 

Naschrift: de afdelingsbesturen geven toch de voorkeur aan (geanonimiseerde) verspreiding 

via de website.  

 Wieske is niet opgenomen in KvK 

 Verslag wordt goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 

Ledenadministratie 

Er is sprake van enige terugloop van het aantal leden. Dit wordt door de aanwezigen betreurd, toch is 

het een algemeen zichtbare tendens bij deze soort sporten. 

Terugblik 2017-2018 

Badminton 

 overlijden van een lid 

 de groep van donderdagavond wordt klein 

 hoge opkomst op dinsdagochtend 

 jaarlijks fietsuitje was weer erg gezellig 

(Henk belooft om volgend jaar tijdens de ALV een video te laten zien van een badmintontraining). 

Gym-dans 

 samenwerking met Fysion verloopt positief 

 hoogtepunt was het ONK in de Voordam, waar bijna alle teams vertegenwoordigd waren en 

waaruit zich zelfs 10 teams in de C-D en E-lijn zich plaatsten voor de halve finale NK en waar 

wij ook als vereniging onze mooie nieuwe trainingspakken konden showen! 

Eén team wist zich zelfs na de halve finale nog te plaatsen voor het NK in Ahoy Rotterdam! 

 Jazz: een super leuke groep van 9 meiden heeft meegedaan aan een wedstrijd en heeft de 1e 

plek in de voorrondes gewonnen, hierdoor ging de groep door naar de finale, waar ze een 

mooie 3e plek behaald hebben. Daarnaast hebben zij de dans tijdens de sportmarkt in 

Nijverdal uitgevoerd.  

 de peuter- en kleutergym is opgeheven 

 cheer: sinds 2017 twee groepen: cheerleeding en peewees 

- USC Sparkle - deelname NK 

- USC Royalty - Cheerleading Senior All Girl Level 5 vanaf 14 jaar 18 cheerleaders 



- USC Royalty – 18 cheerleaders - optredens – eieractie 

- NK – voorronden en finale – 2e plaats 

- USC – Royalty – Open EK Bottrop 

- EK Helsinki – 5e plaats 

- USC – Royalty – Olympische Spelen Peyong Chang – 12 leden SVH 

Kantinecommissie 

De kantine wordt bijna dagelijks gebruikt door onze eigen vereniging, maar is ook regelmatig op 

verzoek open voor andere verenigingen die gebruik maken van de sporthal De Voordam. Voor het 

gebruik van de kantine door onze eigen vereniging is er een geweldige medewerking van alle 

verschillende afdelingen die voor eigen vrijwilligers zorgen. Voor het gebruik van de kantine bij 

evenementen van andere verenigingen kunnen wij alle hulp gebruiken. De verdiensten hiervan 

vloeien terug in onze vereniging en is het dus een welkome inkomstenbron van de SVH. Om de 

kantine goed te kunnen laten draaien zijn wij daarom opzoek naar vrijwilligers die ons hierbij willen 

helpen. Aanmelden bij Gerlinda Oonk. 

Volleybal 

Kampioenen: 

- Mini’s 3.1  

- Heren 2 – recreanten 

- Meisjes A1  

Veel activiteiten georganiseerd, o.a. Grote Clubactie. Dit jaar zijn de digitale wedstrijdformulieren 

ingevoerd, uitdaging is om boetes te voorkomen. Er worden vrijwilligers voor verschillende 

commissies gevraagd. Dit jaar is een kleine contributieverhoging ingevoerd voor de afdeling 

volleybal. 

Informatie van het bestuur 

 preventief beleid: 

- gedragsregels 

- VOG 

- aannamebeleid 

- vertrouwenscontactpersonen 

 AVG 

 sleutelplan 

Financiën 

Baten lopen terug door daling van het aantal leden en doordat er minder acties worden gedaan zoals 

de Strongmanrun. Kosten van de leiding zijn relatief hoog t.o.v. vorig jaar i.v.m. ‘dure’ leiding KNGU. 

Huisvestingskosten hoger door stijging schoonmaakkosten en onderhoud. Stijging algemene kosten 

(overhead) door verzekeringen en stijging rente lasten door kosten pinapparaat. Kosten in totaal zijn 

wat gedaald, dus per saldo is onze balans minder negatief. Helaas hebben we te maken gehad met 

diefstal uit de kassa van de kantine. Er zijn maatregelen genomen zoals een pinautomaat en een 

nieuw sleutelplan. 

Begroting 2018 zijn sluitende overzichten per afdeling. 

 



Verslag kascommissie 

Advies van de kascommissie is om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële 

beleid. Nieuwe aanmelding kascommissie: Jeroen Kuipers. 

Nieuw slot op de kantinedeur 

Het gaat om de deur van buiten naar de voorraadruimte achter de kantine. 

Vanaf vandaag is de kantine te openen met je mobiele telefoon. 

Dit is om te voorkomen dat bij bardiensten de sleutel gehaald en gebracht moet worden en vanwege 

de veiligheid is het goed om te kunnen zien wie er in en uit gaan. 

Personen die toegang moeten hebben, ontvangen een app met een link hierin. 

Oude sleutels van deze kantinedeur moeten worden ingeleverd. 

Dit gehele omzettingsproces gebeurt decentraal via de afdelingen  graag doorgeven aan Gerben 

Oonk welke mensen toegang moeten krijgen; er komt een noodnummer voor de eerste 

overgangsweken. 

Rondvraag 

Hoe gaan we om met het verspreiden van foto’s zoals in deze presentatie? 

Er gaat naar ieder lid een mail v.w.b. de AVG/persoonsgegevens waarin staat dat de SVH gegevens 

gebruikt, dat men gegevens mag vragen om te verwijderen, etc.   actie Siep 

De badminton drinkt af en toe een kopje koffie en schrijft dit op een briefje, kan dit nog steeds? 

Liefst via de kassa en de pin betalen. 

Sluiting 

Siep bedankt de aanwezigen en sluit om 20.50 uur de vergadering. 


