Betreft
Datum

: Notulen jaarvergadering SV De Lutte
: 28 september 2018

1.) John opent de algemene ledenvergadering en heet iedereen van harte welkom.
2.) Algemene mededelingen:
•

Nieuwe sporthal: Hier is op dit moment weinig over te melden. We zijn goed in
gesprek, de bal ligt nu bij de gemeente en de projectontwikkelaar. Wij blijven
vasthouden aan 4 vloerdelen voor sportend De Lutte.
Eind oktober/begin november zal een er algemene info avond worden gehouden
vanuit de gemeente/projectontwikkelaar over het grote ontwerpplan, daar de
sporthal slechts een onderdeel is van dit plan.

•

Er is een dringend verzoek voor een grensrechter bij het 1e elftal. Dit hoeft niet
persé 1 persoon te zijn, het kan ook een clubje zijn van bijv 4 mannen en/of
vrouwen, zodat je niet elke week aan de beurt bent. Ken je iemand of heb je
zelfinteresse, meld dit dan bij het 1e elftal en begeleiders.

•

De blauwe krekel, die eerder werd uitgereikt op de algemene ledenvergadering is
verplaatst naar de vrijwilligersavond. Dit omdat het gaat om vrijwilligerswerk en
we dit daar meer vinden passen.

•

Vrijwilligerstaken:
Er is een nijpend tekort aan kantine medewerkers/diensten. Henk Dierselhuis wil
het graag wat minder maken, alleen moet er daarvoor wel wat terugkomen.
Opnieuw wordt er aangegeven of het niet zo kan gaan als bij het tennis, je wordt
gewoon ingedeeld. De Handballeden geven aan dat dit bij de handbal ook zo is.
Bij de voetbalafdeling lijkt dit op een of andere manier nog niet te lukken.
Handballeden geven aan, als je aan het begin van het seizoen de taken weet en
weet waar je verantwoordelijk voor bent, weet iedereen waar hij/zij aan toe is.
Hierin valt bij de voetbalafdeling nog een cultuuromslag te maken, waar we dit
jaar mee aan het werk zullen gaan. Remco Kamphuis heeft aangegeven dat hij
wel wil helpen met het maken van een schema is samenwerking met de kantine
commissie.

•

Afgelopen zondag (22-9) was de 1e thuiswedstrijd van het 1e elftal voetbal. Er
waren 7 betalende bezoekers. Bestuur wil voorstellen om de entree dit jaar te
laten vervallen. Bij de poort moet namelijk een volwassene staan en ook dit lijkt
niet haalbaar te zijn. Het gaat in principe om het tijdstip van 13:30 uur tot 14:15
uur. Er wordt gevraagd waarom entree bij de handbal dan nog wel zou moeten?
Schijnbaar kan het daar wel georganiseerd worden? Er volgt een discussie,
waarop gestemd wordt.
Weinig voor, meer tegen, deels geen mening.
Er wordt geopperd of er geen vaders/moeders zijn van spelers van het 1e elftal die
dit zouden kunnen doen op toerbeurten. Als er geen entree meer is, kan er
1

eigenlijk ook geen loterij meer plaats vinden. Dit wordt nu door de B-jeugd
opgepakt, maar moet wel begeleid worden.
We besluiten om te bekijken of we de 1e thuiswedstrijd kunnen organiseren of er
ouders of anderen (die zich mogelijk nog melden) zijn die deze 3 kwartier op zich
willen nemen. Lukt dit niet, wordt het geschrapt.
•

Oud papier:
Frank van Mook heeft een opzetje gemaakt omtrent het halen van oud papier. Dit
beschrijft dat het papier niet meer zal worden gehaald, maar zal worden gebracht
door de inwoners en dat er bijvoorbeeld 2 leden die dag bij de containers staan. In
Denekamp lijkt dit te werken. Het idee wordt geopperd om het 1e half jaar het
papier te halen en de 2e helft van het jaar te laten brengen.
Bovenstaand moet met Jong Nederland worden besproken. Intern zal dit worden
opgepakt, tot die tijd blijven de oude afspraken gehandhaafd.

•

Op 16 november is de grote Kennisquiz.

3.) Notulen vorige jaarvergadering; dd 29-9-2017 en extra jaarvergadering 6-4-2018.
Er zijn geen op –en aanmerkingen op de notulen. Bij deze worden ze vastgesteld. Ze
zullen op de website worden gezet en in de kantine achter de bar worden gelegd,
zodat ieder de kans krijgt ze te lezen.
4.) Verslagen diverse commissies.
Jeugdcommissie:
Ronan Berendsen (alg lid JC) neemt het woord bij gebrek aan voorzitter. Dit is ook
een verzoek aan de leden, wie heeft er zin om als vz jeugd te fungeren, meld je dan
aan bij de JC.
Samenstelling Jeugdcommissie 2018-2019:
• Voorzitter
:?
• Vice voorzitter/secretaris
: Roy Welhuis
• TJC JO19 t/m JO15
: Mark Bosman
• TJC JO13 t/m JO8 en mini’s : Elise olde Monnikhof
• Wedstrijdsecretaris
: Nieck ter Beek
• Scheidsrechterszaken
: Martijn Punt
• Materiaalbeheer
: Dick Wessel
• Algemene zaken
: Ronan Berendsen
•
•
•
•
•
•

Mark Bosman is aangesloten binnen de Jeugd Commissie. Hij heeft de taken van
Maarten Olde Scholtenhuis overgenomen als TJC JO15, JO17, JO19. Maarten
blijft op de achtergrond aanwezig.
Verdere indeling op geboortejaar. Niet voor alle leeftijden haalbaar binnen SV de
Lutte
Eigen competitie JO7 (4 tegen 4) met omliggende
verenigingen
JO10 spelen 6 tegen 6
JO11 en JO12 spelen 8 tegen 8
Kader voor enkele jeugdteams nog niet gevuld
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-

vacant; trainer JO17 1 avond in de week
vacant; leider JO17
vacant; leider JO15-2

Handbalcommissie:
Linda Nijhuis neemt het woord ivm afwezigheid wegens ziekte van Wendy
Zwijnenberg.
Samenstelling handbalcommissie 2018-2019
Voorzitter
: Wendy Groote Punt-Zwijnenberg
Secretaris
: Linda Nijhuis
TC
: Marloes Visschedijk
TC
: Trix Bauhuis
Wedstrijdsec : Tess Oude Elferink:
Jeugdcoord : Reanke Vrijkorte
Jeugdcomm : Angela Lans
Jeugdcomm : Monique Wolbert
Afscheid genomen van:
Angelica Bonnes
Anne Hesselink
Lotte Mekenkamp
Anne Schrader
•
•
•
•
•
•
•

Het eerste damesteam speelt in de 1e klasse
Paul Ruyter is de nieuwe trainer van dames 1, A en de B jeugd
We hebben dit seizoen twee recreantenteams, dames 1, A1, B1, D1, E1 en E2,
F1, H team en de peutergym.
Sponsering: Spar Schreur blijft voor drie jaar de hoofdsponsor van Dames 1
Medesponsor bij Dames 1 Naviva is gestopt, maar blijft wel bal/wedstrijdsponsor,
bedankt voor alles
Met ingang van dit seizoen is er een nieuwe medesponsor gevonden voor dames
1. Dit is Theeschenkerij Poortbulten
Melanie tijdelijk bondscheidsrechter, Inge Eulderink is geblesseerd.

Uitdagingen/doelen 2018/2019
• Promotie Dames 1 naar hoofdklasse
• Keepersprobleem bij dames 1. Voor dit seizoen zijn Manon Wonniger en 2
jeugdkeepers bereid gevonden dit op zich te nemen. Stefanie Morsink blijft Paul
ondersteunen als teambegeleidster en fysiotherapeute van Dames 1
• Middels nieuwe trainer Paul, Dames 1, A en B jeugd naar een hoger level tillen
• Zorgen dat we genoeg vrijwilligers hebben om alle functies te bekleden. Vacant
zijn:
* trainer voor de D meiden om de week op donderdag
* trainer voor recreanten
* mensen voor in de sponsorcommissie namens de afdeling
Handbal
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Technische Commissie:
Er is geen afvaardiging van de Technische Commissie, vacature voorzitter is vacant.
John licht de sheets toe.
• Huidige (nieuwe) samenstelling:
Voorzitter: Vacant
Bas Pross
Ronald Bosch
Werner Bosch
Maarten Olde Scholtenhuis
Ralf Kristen
Iwan Bult: Technisch Coördinator
• TC zit dringend verlegen om voorzitter
• Dank aan Alfons Hampsink voor vele jaren inzet TC
• Geen opmerkingen gekomen mbt Voetbaltechnisch beleidsplan. Deze is nu
operatief.
Onderhoud en Beheer:
Arjan Arends kan vanavond ivm andere verplichtingen niet aanwezig zijn. John licht de
sheets toe.
Gerealiseerd in het seizoen 2017/2018:
• Groot onderhoud veld 1; Met name in de doelgebieden begint de toplaag slijtage
te vertonen. Waarschijnlijk zal over 3-4 jaar (in ieder geval een deel van) de
toplaag vervangen moeten worden.
• De doelen op veld 2 en 3 zijn vervangen, omdat de oude doelen doorgeroest
waren.
• Camera/beveiligingssysteem rondom de kantine
• Snoeiwerkzaamheden
• Betonverharding naast veld 3 voor o.a. opslag bladafval
• Reguliere werkzaamheden zoals konijnen vangen
Te realiseren in het seizoen 2018/2019:
• Groot onderhoud veld 2; het veld zal hiervoor na de competitie minimaal 5 weken
gesloten zijn!
• Beregeningsinstallatie veld 3
• Aanpassen dug-outs veld 1
Punten van aandacht:
•
•

Wees zuinig op de materialen en het sportpark.
Na wedstrijden en trainingen op gras, de netten van de vaste doelen opklappen
en losse materialen op de daarvoor bestemde plaatsen terug zetten.

5.) Financieel verslag.
Bart neemt ons mee over de resultatenrekening van afgelopen seizoen. Er is een
positief resultaat.
Contributies: Voorstel om inflatiecorrectie uit te voeren van 2% op jaarbasis voor alle
leden.
Er wordt gestemd: Alle aanwezigen zijn voor.
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Voorstel om contributie 45+ elftallen te verlagen, om ze wel te behouden voor SV De
Lutte. Heren 45+ willen geen verlaging. Bestuur gaat hierover met de heren in
gesprek.
Kas controle commissie:
De kascontrole commissie heeft geen ongeregeldheden gevonden en geven
decharge voor de jaarcijfers. Ook zij kwamen met voorstel 2% inflatie.
Werner Bosch is aftredend. Commissie heeft Sam Gelink bereidt gevonden zitting te
nemen in de kascontrole commissie.
Zijn er verdere vragen naar aanleiding van het financiële verslag, kan er contact
worden gezocht met de penningmeester.
6.) Jubileumcommissie.
Koen Vloothuis geeft presentatie.
• Voetbalafdeling bestaat 75 jaar
• Handbalafdeling bestaat 40 jaar
• Jubileumcommissie opgestart. Hierin zitten:
Koen Vloothuis
Carlo van Langen
Manon Wonniger
Jan Olde Rikkert
Hans Jansink
• Jubileumjaar loopt het kalenderjaar 2019
Met als hoogtepunt 1 september 2019
Invulling door de leden!! Op 15 oktober is er een brainstormavond gepland. Alle
leden voor worden hiervoor uitgenodigd.
Commissie is via de mail bereikbaar op: jubileum@svdelutte.nl
Of spreek ze aan.
7.) Stellingen.
• Roken op het sportpark.
Er zijn diverse meningen.
Zolang het nog mag (overheidswege) zijn leden van mening dat het moet mogen.
•

Eventuele toekomstige sportkantine: Samen delen = Samen vermenigvuldigen.
Meningen verdeeld. Een aantal leden geven aan dat je het nooit uit handen zou
moeten geven. Anderszins is men van mening dat er een goede verdeelsleutel
gemaakt zou moeten worden.

•

Contributie ophogen versus betalende functies.
Voor jongere kinderen ook betalende trainers. Contributies van de jeugd zou dan
omhoog moeten.

•

Verplicht stellen van vrijwilligerstaken:
Binnen de handbalafdeling is men gewend aan het begin van het seizoen te
horen welke taken je het komende seizoen hebt en wanneer je geacht wordt deze
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uit te voeren. De voetbalafdeling kan hier nog wat van leren. Het komende
seizoen gaan we hier aandacht aan schenken.
8.) Bestuurssamenstelling:
Aftredend en herkiesbaar zijn:
Voorzitter DB
: John Meijerink
Secretaris DB
: Kristel Olde Scholtenhuis
Penningmeester DB : Bart Bulter
Onderhoud & Beheer : Arjan Arends
Bovenstaande leden worden door de aanwezige leden herkozen.
Niet aftredend:
Voorzitter Handbalcom.

: Wendy Zwijnenberg

Vacant:
Voorzitter Technische Commissie
Voorzitter Jeugdcommissie
9.) Rondvraag:
Carlo van Langen vraagt of er verzoeken zijn geweest omtrent zaterdag/zondag
voetbal afgelopen seizoen. John geeft aan dat er eind van het afgelopen seizoen een
verzoek is geweest. Voor dit seizoen was het echter te laat. Hier zijn gesprekken over
geweest. Als dit komend seizoen weer aan de orde is, wordt dit opnieuw besproken
met desbetreffende leden.
Robert Olde Rikkert geeft aan dat hij vaak jeugd op met name veld 2 ziet voetballen,
ook als de hekken dicht zijn van het sportpark. Het is mooi dat de jongens willen
voetballen, wel verzoek dit dan op kunstgras te doen zodat het gras wat evt is
ingezaaid goed kan gaan groeien.
Bart Visschedijk vraagt of het, gezien het jubileumjaar ook tijd is voor een nieuw logo.
Het idee is goed. De jubileumcommissie pakt dit op. Ideeën zijn welkom.
Theo Punt sr. Vraagt hoe het staat met de wijziging van de statuten betreffende
stemrecht. John geeft aan dat dit bij de notaris ligt ter wijziging.
Tevens vraagt Theo zich af of vrijwilligers verzekerd zijn ten tijde van het uitvoeren
van hun vrijwilligerswerk. Ja, men is verzekerd. Dit is een vrijwilligersverzekering wat
loopt via de gemeente Losser.
Theo vraagt ook of er een uitdraai van de notulen kan komen te liggen achter de bar.
Hier zal voor gezorgd worden.
10.)John dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en voor hun input en sluit hierbij de
vergadering.
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