Betreft
Datum

: Notulen jaarvergadering SV De Lutte
: 27 september 2019

1.) Opening:
Kristel opent de jaarvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. John zal later in
de vergadering aanschuiven in verband met andere verplichtingen.
Kristel vraagt de aanwezige leden om een moment van stilte voor de overleden (oud-)leden
van afgelopen jaar.
2.) Mededelingen Hoofdbestuur:
Wendy Zwijnenberg (voorzitter Handbalcommissie) is helaas ivm ziekte afwezig.
Bart vraagt een groot applaus voor alle commissies die er voor hebben gezorgd dat het
Jubileumweekend een daverend succes was.
Tevens haalt Bart aan dat de commissieleden door de strakke organisatie bij het maken van
de foto’s voor het Paniniboek, bijna alle leden op de foto hebben kunnen zetten.
De foto die gemaakt is op het Jubileumfeest in de cijfers 40/75 zal groot afgedrukt worden
en een plek krijgen in de kantine.
3.) Notulen vorige jaarvergadering: Er zijn geen op/aanmerkingen. Notulen staan op de
website. Notulen worden goedgekeurd.
4.) Verschillende commissieverslagen:
Jeugdcomissie:
Interim voorzitter Jeroen Tijhuis neemt het woord:
Jeroen neemt de samenstelling van de commissie door.
Punten voor het komende seizoen zullen zijn:
- Verder gaan met indeling op geboortejaar
- Het belang van een goed kader wordt aangehaald.
- Het contract/looptijd met Branchfit is afgelopen. Branchfit heeft tot nu toe nog niet
gereageerd. We blijven vooralsnog de kleding hiervan gewoon dragen.
- Vanuit de jeugd JO15 is de vraag gekomen of er ook weer op gras gevoetbald mag
worden (wedstrijden). We hebben hierover afgesproken dat dit moet kunnen (altijd
kijken naar de staat van het veld/belastbaarheid). Martijn Punt neemt dit vanaf nu
mee in de verdeling. Dit zal naar behoefte ook kunnen gelden voor de seniorteams.
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Handbalcommissie:
Interim voorzitter Linda Nijhuis neemt het woord:
Linda neemt de samenstelling van de commissie door. Mede door het voortijdig moeten
stoppen van Wendy Zwijnenberg is er een verschuiving gekomen binnen de Commissie.
Linda dankt de commissieleden voor hun commitment.
Linda neemt door wat er het afgelopen jaar gedaan is binnen de Handbalafdeling.
- Kampioenschap A1
- Wedstrijden op het eigen Beachcourt en deelname beach competitie.
- Dames 1 als 5e geëindigd in 1e klasse.
Komend seizoen zijn er de volgende highlights:
• Dames 2 speelt ook dit jaar 1e klasse
• Paul Ruiter is dit jaar voor het 2e seizoen trainer van Ds1, Ds2, A1
• Hoofdsponsor Dames 1 Spar Schreur en Theeschenkerij Poortbulten
• Negen teams binnen de handbal: Ds1, Ds2, A1, C1, E1, E2, een H-team en de
peutergym
• Samenwerkingsverband recreanten met Combinatie'64 ivm de sloop van de Fakkel
(6 dames van Combinatie'64 spelen voor een jaar mee in de competitie onder de
naam SV de Lutte/Combinatie'64)
Uitdagingen/doelen 2019/2020:
• Dames 1 bij de eerste 2 laten eindigen.
• Dames 2 en de A1 naar een hoger level tillen.
• Trainers jeugdteams begeleiden en adviezen geven: "hoe geef ik didactisch een
training, waar een logische opbouw in zit".
• Zorgen dat we genoeg vrijwilligers hebben om alle functies te bekleden. Vacant zijn:
Trainer voor de D meiden om de week op donderdag.
Ondersteuning F jeugd tijdens de training op de dinsdag.

Technische Commissie:
Interim voorzitter Hans Punt neemt het woord:
Samenstelling commissie:
• Hans Punt: voorzitter, vertegenwoordiger in HB, technisch coördinator onderbouw
jeugd
• Iwan Bult: Technisch Coördinator prestatieteams
Jeugd/Senioren
• Ronald Bosch: keeperscoördinator lagere
jeugdteams/begeleider A1
• Werner Bosch: coördinator fysiobegeleiding
• Bas Pross: Technisch coördinator onderbouw
Jeugdteams
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Ralf Kristen: coördinator lagere seniorenteams (vanaf 3e elftal)
Maarten Olde Scholtenhuis: coördinator alg. zaken senioren 1e en 2e
Mark Bosman: coördinator algemene zaken bovenbouw Jeugd.

Het hoofddoel van de TC is:
• Uitvoering geven aan Technisch beleidsplan o.a.:
• Jaarlijks minimaal twee jeugdspelers willen laten aansluiten bij de eerste selectie (dit
is gelukt);
- Aansluiting overige A-spelers naar senioren is ook gelukt;
- Selectie-jeugdteams zoveel mogelijk op eerste klasse niveau laten spelen, dit is ook
gelukt (dit jaar A1 zelfs hoofdklasse).
Ontwikkelingen vorig seizoen:
• Tussentijdse trainerswissel SV de Lutte 1 (Robin Klijnstra).
• Benoeming nieuwe hoofdtrainer SV de Lutte 1: René Belt. Dit is ook in samenwerking
gegaan met spelers uit de spelersraad, dit is een nieuwe opzet.
• Benoeming nieuwe keeperstrainer voor 1,2,3 en onder 19-1: Wim Wildenborg.
• (Uitbreiding) Fysiostaf selectieteams Voetbal + Handbal: Elleke Visschedijk, Ellen
Vrijkorte, Stefanie Morsink, Fleur Benneker, Ruud Hesselink.
• Weer vaste assistent-grensrechter bij SV de Lutte 1, André Nijhuis.
• Gesprekken begeleiding 1 en 2: Tonny, André, Gerard, John, Cas.
• Verlenging contract Mario van Beek als trainer/coach SV de Lutte 2.
• Invulling gegeven aan technisch coördinator jeugd onderbouw/onder 13
• Evaluatiegesprekken/Benoeming gediplomeerde jeugdtrainers:
• Onder 19-1: Bertil Albers (verlenging)
• Onder 17-1: Martin de Jong en Jesse Bosch (i.p.v. Uwe van der Sar)
• Onder 15-1: Bram Nijhuis (verlenging)
• Onder 13-1: Stan Scholten (verlenging)
• Successen: Kampioenschappen 2e en 6e en 45+ team
• Drie keer trainersoverleg gehouden om inhoudelijke afstemming te krijgen (laatste
keer met medewerking van Boudewijn Pahlplatz).
• Indeling jeugdteams is gelukt, maar door aantallen soms erg lastig - net te weinig of
veel te veel.
Ontwikkelingen komend seizoen:
• Opzetten trainerspool voor jongere jeugdteams.
• Trainerspoule opzetten om intern jeugdtrainers op te leiden;
• Aansluiting pupillen naar juniorenvoetbal (onder 12 naar onder 13) beter begeleiden
(van klein naar groot veld).
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Activiteitencommissie:
Reanke geeft aan dat Wes Roord haar op zal volgen als voorzitter van de Activiteiten
Commissie. Reanke krijgt een applaus voor alles wat ze heeft gedaan binnen de
Commissie.
Mede door het grote succes van vorig jaar, is er ook dit jaar weer de kennisquiz en
wel op 15 november is de kantine.
Begin januari zal er weer de nieuwjaarsborrel zijn, datum volgt.
5.) Onderhoud en Beheer:
Arjan neemt het woord en neemt de leden mee naar wat er is gerealiseerd het afgelopen
jaar. Hij blikt kort terug op de Brand van vorig jaar. Er zijn containers geplaatst voor het
opslaan van de spullen.
Er is een extra hek geplaatst bij Veld 3, voor het opruimen en verwijderen van het (blad)afval
.
Gerealiseerd in het seizoen 2018/2019:
• Aanleg beregeningsinstallatie veld 3 en oude trainingsveld.
• Groot onderhoud veld 2
• Vervangen van doelnetten en vangnetten veld 1
Te realiseren in het seizoen 2019/2020:
• Aanpassen dug-outs veld 1
• Loskoppelen cv installatie
• Bouw van opslagruimte
• Energie besparingsmaatregelen / duurzaamheid

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.
6.) Financiën:
Bart legt aan de hand van sheets uit, wat de stand van zaken is met betrekking van de kosten
en opbrengsten voor SV De Lutte. Mooi is dat we als club dit jaar wederom het positieve
saldo hebben kunnen behouden. We weten dat we de komende jaren te maken krijgen met
een aantal grote uitgaven, waaronder het kunstgrasveld (over max. 3 jaar) en
verduurzaming, enz.
Mbt de brand weten we dat er een verdachte is aangehouden. In oktober zal hier een
rechtszaak van zijn. Er is een naam bekend, deze laten we echter binnen het Dagelijks
Bestuur.
4

Bedrag van de verzekering is uitgekeerd. Het staat op de rekening als voorziening
gereserveerd.
De balans / eigen vermogen / voorzieningen is gestegen.
Bart neemt de leden mee in een doorkijkje naar de Stichting.
Voor uitleg over de financiën kun je bij Bart terecht.
John vraagt een applaus voor Bart en de wijze waarop hij elk jaar de financiën op orde heeft.
Kascontrole commissie:
Jurran neemt het woord. Er zijn geen ongeregeldheden gevonden. Men heeft een positief
verschil gezien. Jurran vraagt van de leden Decharge. Leden geven applaus.
Richard Pot stapt na 3 jaar nu uit de commissie. Uit de zaal heeft Lotte ter Horst aangegeven
hem op te willen volgen.
Volgorde is nu:
Jurran Visschedijk
Sam Gelink
Lotte ter Horst

7.) Bestuurswissel:
• Het zittend bestuur wordt unaniem herkozen.
• Nieuw voorzitters commissies:
Hans Punt; Technische Commissie
Linda Nijhuis; Handbal Commissie
Jeroen Tijhuis: Jeugd Commissie
Bovenstaande voorzitters worden unaniem gekozen.
** Bestuur geeft te kennen dat er behoefte is aan 2 extra bestuursleden. Leden die niet altijd
aan hoeven te sluiten bij de bestuursvergadering, maar die wel naar bijeenkomsten kunnen
gaan en een terugkoppeling kunnen geven, als ook commissies op kunnen tuigen als er iets
uit te zoeken is. Er ontstaat een discussie/gesprek over wat hierin wenselijk/nodig is. Wat is
precies de vraag. De aanwezige leden geven aan dat het dan vaak op hun schouders terecht
komt. Dit zijn ook juist de leden die al taken hebben binnen de vereniging. Vraag luidt: kun je
ook ouders van jongere jeugdteams hiervoor vragen? Dit kan zeker. Of bij aanmelding nieuw
lid: Kind wordt lid, wat ga je doen als ouder binnen de club. Bij de volleybalvereniging wordt
dit ook gevraagd. We gaan dit verder uitwerken.
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Na de pauze geeft het bestuur aan dat men 4 punten op papier heeft gezet. Over de
volgende zaken wil het bestuur graag van gedachten wisselen met de leden, zodat en weet
wat er leeft, hoe er gedacht wordt en waar aandacht aan moet worden besteed:
• Aankleding Kantine
• Verduurzaming
• Aankleding/verfraaiing complex/Beach veld
• Bouw/verbouw
• Algemene ideeën
Onderstaande punten kwamen naar voren binnen de verschillende groepen:
Aankleding kantine:
- Gezellig zoals het is, maar….
• De keuken zou wat uitgebreid mogen worden met een tosti-ijzer/steamer/fornuis.
• Men zou zelf het eten op kunnen halen
• Picknicktafels op een buiten terras
- Oud = Goud!!!
- Nieuwe muziekinstallatie
- Aparte frituurhoek
- Aparte toilet voor mannen (.)
- Praattafels
- Extra vergaderruimte (kantine afsluiten in delen)
- Programma thuiswedstrijden: Handbal komt bij voetbal kijken, andersom ook?
Verduurzaming:
- Zonnepanelen ; parkeerplaats?
- Energiebesparing / Financieel gewin
- Energievraagstuk ; Gebouwen energie zuiniger, isolatie en energieneutraal
- Douches (water): In de zomer nu te warm, in de winter nu te koud!
- Led verlichting veldverlichting / gebouwen
Aankleding/verfraaiing complex/Beach veld:
- Omheining veld 3 / nieuwe dug-outs (dan ook meer bespeelbaar)
- Vernieuwing website (is verouderd en niet meer up to date)
- Nieuwe dakplaten kantine (andere kleur)
- Aankleding entree (loket is verouderd)
- Toiletruimte in kantine
- Kleur gebruik kantine/rondom kantine
- Algehele upgrade kantine (huiselijk/prettig)
- Terras buiten realiseren naast de kantine
- Aankleding Beach velden (bankje, muziek enz.)
- Muziekinstallatie in de kantine / onder de tribune met evt spotify.
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(overkapte) fietsenstalling bij ingang/naast de kantine
Deel van tribune terras of bar

Bouw / Verbouw:
- Geen aanbouw/ wel intern verbouw tbv kleedkamers
- Betere ventilatie/afzuiging: toilet en keuken
- Kleedkamerindeling: logistiek oplossen
- Verlichting = 3 tegelijk aan
- (dak)Terras (wel met kosten-baten analyse)
- Mogelijkheden bekijken sporthal / kantine in combinatie met:
• Nieuwbouw bergingsruimte
• Subsidiemogelijkheden
• Leningen (gratis geld op dit moment)
• In samenwerking met gemeente Losser (gezien het feit; deur op een kier)
• Niet afhankelijk van private investeerder
• Volledig duurzaam
• Kantinesfeer behouden
Algemene ideeën:
- Sporthal
- CV installatie loskoppelen
- Luidsprekers kantine (installatie)
- Keuken assortiment
- Website vernieuwen/onderhoud
- Terras buiten
- Weizen bier
- Ballenhok/materiaal/doeltjes jeugd
- Verlichting 2e 3n 3e veld tegelijk aan?
- Borg vragen voor jassen van de vereniging
- 7 t/m 11 jaar gediplomeerde trainers!
- Voetbal camera : Voetbal TV
- Meer aandacht voor voetbal.
Het bestuur bedankt de aanwezige leden voor het enthousiaste meedenken en de input die
dit opgeleverd heeft. In de volgende bestuursvergadering komt het bestuur hierop terug.

John sluit hierop de vergadering en dankt iedereen voor zijn / haar komst.
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