Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Zaalsportclub Muiderberg,
dinsdag 14 maart 2017, 20:00 uur De Rijver, Muiderberg
Aanwezig:
Vera van Etten (voorzitter bestuur), Hetty Tjalkens (vice voorzitter), Angela NagelEndenburg (penningmeester), Marga Hagens (secretaris/notulen) Joost Heijnen
(kascommissie), dhr. Henk Keus (erelid), dhr. Ad Lenskens (erelid), Maarten van der Veer
(erelid). Daan van den Berg (lid)
Afwezig met bericht:
Sandra de Zeeuw (webmaster), Menno Out (docent), Leo Dooper (reserve lid kascommissie),
Eveline Visser (docent), Corrie van Eck, Carla en Jan de Haan, Nel Rozendaal (erelid),
Gerhard Fischer (erelid)

1. Openingswoord door de voorzitter en vaststelling van de agenda.
(Eventuele wijzigingen dienen vooraf of bij aanvang van de vergadering aan de
voorzitter te worden medegedeeld.)
De vergadering wordt om 20:00 uur geopend door de voorzitter. De voorzitter heet
iedereen welkom en in het bijzonder de aanwezige ereleden en Daan van den Berg.
De voorzitter loopt het jaarverslag 2016 door en gaat in op enkele specifieke punten.
Het jaar 2016 heeft wederom in het kader gestaan van de ledenwerving. Dit blijft een
speerpunt, hier is dan ook weer veel aandacht aan besteedt. Op dit moment staat het
ledenaantal op plm. 181 dit is voorlopig de hoogste stand sinds jaren. In 2016 was het
aantal leden op het hoogtepunt 156. De hoogste stand dateerde uit 2014 met 175 leden.
Dit geeft aan dat de ZSM nog steeds groeiende is. Hierbij valt wel op te merken dat
het aantal leden fluctueert door het jaar heen en duidelijk is dat aan het begin van het
seizoen het aantal leden altijd veel lager is en dat gedurende het jaar het ledenaantal
toeneemt. PR blijft dan ook een belangrijk onderdeel voor de ZSM om het aantal leden
te laten groeien.
Het boekjaar is afgesloten met een klein positief resultaat van € 260, --. Tevens
kunnen we aan de hand van de cijfers concluderen dat de ZSM een gezonde
vereniging is. De ZSM streeft jaarlijks naar een begroting die in evenwicht is.
De voorzitter bedankt iedereen die in het afgelopen jaar de ZSM heeft geholpen. De
docenten, alle mensen die hebben geholpen bij de Onderlinge Wedstrijden, Carla en
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Jan de Haan, Sandra de Zeeuw voor haar hulp bij de website, de buurtcoaches,
Vlaanderen Makelaardij voor het printen van alles wat geprint moet worden.
2. Mededelingen bestuur
Aan het einde van 2016 heeft Hetty de ledenadministratie overgenomen van Angela.
3. Vaststelling van de notulen van de ALV van 15 maart 2016.
De notulen worden zonder enige opmerking goedgekeurd.
4. Ingekomen stukken
Corrie van Eck
Verkiezingsperiode van het Bestuur. (Zie agenda punt 10)
Daan van den Berg
Daan heeft zich beschikbaar gesteld als bestuurslid. (Zie agenda punt 10)
5. Jaarverslag 2016
In het openingswoord van de voorzitter zijn alle onderwerpen naar voren gekomen die
in het jaarverslag zijn opgenomen. Het jaarverslag is ook terug te lezen op de website
van de ZSM.
Hieronder een paar punten die nader werden benoemd.
Ledenwerfacties:
De ZSM is trots op de ledenwerfacties en zal dit ook in 2017 voortzetten. Er zijn
diverse acties gepland.
Grote Clubactie:
De opbrengst van de Grote Clubactie was € 480, --. Dit bedrag wordt aangewend om
nieuwe materialen aan te schaffen.
Schipholfonds:
Een keer in de 3 jaar kunnen we een subsidie aanvragen bij het Schipholfonds. Dit
fonds is opgericht om de gemeentes die in de aanvliegroute van Schiphol liggen
tegemoet te komen. Verenigingen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.
Hiervoor gelden natuurlijk wel voorwaarden/motivatie waaraan moet worden voldaan.
Hetty heeft bij de docenten geïnventariseerd waar behoefte aan is en zal haar uiterste
best doen om de aanvraag vóór 1 april in te dienen.
Overige subsidies:
De gemeente heeft ook een subsidiepot (Sport/beweegvisie) Vera en Hetty zijn
hierover inmiddels in contact met de gemeente waaronder de burgemeester.
Vraag van Joost Heijnen:
Waarom is de samenwerking met Keizer Otto “beëindigd”?
De voorzitter legt uit dat er geen sprake is van beëindiging maar dat het een basis van
samenwerking betreft. Er hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden om te
onderzoeken op welke gebieden we met elkaar zouden kunnen samenwerken.
Afgesproken is dat we op elkaar kunnen terugvallen indien dit noodzakelijk is. Denk
aan bijvoorbeeld het uitwisselen van docenten.
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6. Vaststelling van de jaarrekening 2016
Waarom staat er zoveel geld op de lopende rekening?
Angela legt uit waarom een bedrag van € 3.722, -- op de lopende rekening staat. Dit
geld is bedoeld om facturen te kunnen betalen en een bedrag overboeken naar de
spaarrekening heeft niet veel zin gezien de lage rente die wordt vergoed op
spaarrekeningen.
Het eigen vermogen is iets toegenomen en het boekjaar is met een positief resultaat
afgesloten.
Maarten van der Veer:
Vraagt zich af of de nota’s van de zaalhuur sept. t/m. december zijn ontvangen?
Ja, de nota voor de periode september t/m december is ontvangen, het bedrag staat
opgenomen in de post crediteuren.
Verder zijn er geen specifieke vragen met betrekking tot de jaarrekening 2016.
De jaarrekening wordt vastgesteld en het bestuur wordt decharge verleend.
7. Verslag van de kascommissie
Joost Heijnen (Kascommissie)
Uit het verslag van de kascommissie: Op 7 februari 2017 heeft de kascommissie de
boeken van de Zaalsportclub Muiderberg gecontroleerd over het boekjaar 2016.
Hierbij zijn de aansluitingen akkoord bevonden. Tevens zijn de uitgaven gedekt door
bescheiden. Er is een mooi positief resultaat geboekt.
De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen.
Getekend op 7 februari 2017 door de leden van de kascommissie: C. van Eck en J.P.H.
Heijen.
De voorzitter bedankt de kascommissie.
8. Vaststelling van de begroting 2017
Joost Heijen:
Vraagt waarom het bedrag van de Grote Clubactie op € 750, -- is begroot t.o.v. € 465,
-- in 2016.
De ZSM heeft de ambitie om in 2017 meer loten te verkopen daarom heeft het bestuur
besloten om meer loten te bestellen en zodoende de kans op een hogere opbrengst te
vergroten.
Dit jaar zullen de loten via automatische incasso systeem geïnd gaan worden of
middels een “boekje”, zodat de kinderen niet meer met cashgeld rond hoeven te lopen.
De begroting is vastgesteld met dank aan de penningmeester.
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9. Contributieverhoging jeugdleden
(Voorstel tot contributieverhoging jeugdleden met € 5, -- per seizoen naar € 175, --)
De ZSM hanteert maatschappelijk verantwoorde contributie tarieven. De afgelopen
jaren is het jeugd tarief niet meegegaan met verhogingen, terwijl deze groep een extra
grote wissel trekt op het budget.
Ad Lenskens vraagt zich af hoe de ZSM omgaat met leden die de contributie niet
kunnen betalen. Angela legt uit dat er een Sportfonds bestaat waar men in deze
situaties gebruik van zou kunnen maken. De ZSM gaat integer om met deze situaties
en geeft aan dat bij een 1 lid er een betalingsafspraak gemaakt is, en dat van het
speciale fonds 2 jeugdleden gebruik maken. De gemaakte betalingsafspraken worden
nagekomen.
10. Verkiezing bestuursleden die, conform rooster, periodiek aftredend zijn en zich
herkiesbaar stellen:
Het betreft de dames Vera van Etten, Angela Nagel en Hetty Tjalkens
Corrie van Eck heeft inmiddels het ingekomen stuk aangegeven dat het beter zou zijn
om herkiesbare periodes aan te passen om ervoor te waken dat niet in 1 jaar het
volledige bestuur kan aftreden. Joost Heijen en Ad Lenskens hebben ook vraagtekens
bij de herkiesbare periodes van het Bestuur.
Vera, Hetty en Angela zijn aftredend in 2017. Vera geeft aan door te gaan als
voorzitter en Hetty gaat door als bestuurslid. Zij is momenteel vice voorzitter en
verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Angela blijft in ieder geval dit jaar.
De lijst/rooster van herkiesbare periodes wordt door het bestuur onder de loep
genomen.
Aanstelling Daan van der Berg als bestuurslid
De ALV is unaniem van mening dat Daan een mooie toevoeging is aan het bestuur.
De voorzitter verwelkomt Daan in het Bestuur en nodigt hem uit om bij de
eerstvolgende vergadering op donderdag 20 april om 14:00 aanwezig te zijn om verder
kennis te maken met de bestuursleden.
In overleg zal bekeken worden welke taak hij gaat uitvoeren.
Daan heeft een financiële achtergrond en heeft managementervaring. Nu is hij
werkzaam als ZZP’er en geeft trainingen en biedt coaching programma’s aan.
11. Benoeming leden van de kascommissie.
Er zijn momenteel 3 kascommissieleden:
Corrie van Eck, Joost Heijen en Leo Dooper (reserve)
Voor de leden van de kascommissie wordt een doorschuifsysteem gehanteerd. De
kascommissie voor de controle over het jaar 2017 bestaat uit Corrie van Eck, Leo
Dooper en Fred Buitenweg (reserve).
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Er zal een overzicht opgesteld worden voor de komende jaren, zodat duidelijk is wie
verantwoordelijk is voor de kascommissie. Uiteraard kunnen nieuwe kandidaten
toetreden tot de kascommissie. Op dit moment zijn er geen nieuwe
kascommissieleden.
De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor het beschikbaar stellen van
de tijd.
12. Vaststelling volgende Algemene Ledenvergadering
De volgende Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op dinsdag 13 maart
2018 om 20:00 uur.
13. Rondvraag
Geen vragen.
14. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun belangstelling en positieve bijdrage.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21:10 uur de vergadering.

De stukken voor de vergadering zijn een week voor de vergadering gepubliceerd op de
website van de Zaalsport Club Muiderberg (www.zaalsportclub.nl)
0-0-0-0-0-0-0
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