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Aanwezig waren Jos M, Dick, Wichard, Caroline, Gerard en 
Jos T., aanwezige leden volgens de 
aanwezigenlijst 

Afwezig waren Marian en John van het bestuur 
Opgesteld door : Marian en Caroline 
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Project Ledenvergadering SSV 
Onderwerp Notulen nr 5 
Plaats Kantine SAV 
Datum 28-01-2011 
Kopie aan Aan-/ afwezigen+bestuursleden 

 
  Actie door 
1  Opening door de voorzitter  
A Jos opent om 20.00 uur de vergadering voor de jeugd.  
   
B Sportman en Sportvrouw van het jaar bij de jeugd  
 Dit jaar zijn Sjaac Alkema en Laura Kuin gekozen. Van harte gefeliciteerd met jullie 

prijs. 
 

C Na een hapje en een drankje gaat de jeugd om 20.30 uur naar huis  
   
2  21.00 uur aanvang jaarvergadering  
A Jos opent de vergadering met een speciaal woord van welkom van Piet Blokker van 

SAV en ons eigen erelid Piet Brussel 
 

 Afmeldingen voor vanavond: Arjen de Jong, Edward Reus, John Reus, Theo Jong en 
Marian Koomen 

 

   
B Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd  
   
 Woordje voorzitter  
 We hebben nu een vaste hoofdtrainer voor de jeugd: Frank. Hij krijgt hulp van 

hulptrainers + twee begeleidende trainers. 
De kleedkamers zijn in gebruik genomen. Het schoonmaken van de heren SSV 
kleedkamer moet nog geregeld worden. Idee is om ide vrijwilligers op te nemen in de 
poule van SAV ( ong. 1 keer per jaar). Dit is van de herfstvakantie tot de 
voorjaarsvakantie. 
Kleding: hier is Dick Rood mee bezig met de firma Duin. 
Het nieuwe gebouw is ingericht. 
24-04-2010 hebben we een succesvolle Univédag in Opmeer gehad. 
Vanaf november 2010 is de zondagtraining opgestart. Er komen ong. 10 personen per 
keer. 
Het buffelpad en de hindernissen zijn in kaart gebracht door Gerard en Wilfred. 
Piet Brussel heeft een Koninklijke onderscheiding gekregen door de inzet van Marian. 

 

   
C Verslag SOS 2010 door Jos M.  
 Succesvolle 6e run met 900 deelnemers. Er wordt stiekem gedacht aan volgend jaar 

nog meer deelnemers. 
Andere sponsoren: nieuw zijn Univé, Flynth, Wienesse en Dijkstra-Voermans. 
We hadden 250 vrijwilligers, waarvoor we ook een feestavond hebben georganiseerd. 
De overgang van de Drechterlandseweg: de politie heeft steeds meer andere taken en 
trekt zich daarom langzaam terug. 
Wie heeft er een leuke en goede oplossing???? 

 

   
d Verslag technische commissie door John  
 Omdat John op de Weissensee zat gaat dit punt niet door.   
   
e Verslag ODW  
 Caroline verteld dat er afgelopen keer weer ong. 400 kinderen aan meegedaan 

hebben. Dat het een groot succes was en dat we hopen dat het dit jaar weer een 
succes wordt op 3 juli aanstaande met de medewerking van de nieuwe uitbater van het 
streekbos paviljoen. Alle begeleidende en bouwende leden worden heel hartelijk 
bedankt en graag tot 3 juli! 

 

   
f Verslag ledenadministratie  



 
Blad: 2/3  
 

 

 

Datum 28-01-2011 
 

  Actie door 
 Caroline laat aan de hand van het ledenverloop overzicht zien hoe de afgelopen jaren 

de aanmeldingen en afmeldingen zich tot elkaar verhielden. 
Volgende keer een ledenlijst bij het overzicht. 
Nieuwe leden rustig mee laten trainen en zorgen voor begeleiding. 
Dit punt komt elk jaar terug en de groep blijft hier alert op. 

 

   
g Verslag baancommissie door Gerard  
 We hebben 3 herstel en bouwdagen in 2010 gehad, dit loopt heel goed. 

Vanuit de groep komt een opmerking dat dit mede komt door de goede voorbereiding 
van Gerard.  
Er komt een vraag of er door het gebruik van school veel vernielingen zijn, het 
antwoord is weinig. 
We hebben plus minus 100 hindernissen, er komen geen nieuwe meer bij alleen als ze 
écht nieuw zijn.  
Er is weinig vervanging nodig omdat we goede materialen gebruiken. 
Beschrijving van de hindernissen is tot in detail gereed. 
Elke hindernis die hoger dan 2,5 meter is wordt gemerkt of ze wel of niet voor de jeugd 
voldoen, rood is alleen senioren en groen is voor iedereen. 
De buffeldag was een groot succes, vooral de bier drink wedstrijd. 
Er komt een vraag of het een vaste groep is of dat er ook nieuwe leden zijn. Er zijn ook 
enkele nieuwe leden bij. 
Er komen bordjes bij de hindernissen: verboden voor onbevoegden. Het worden rode 
bordjes met witte letters. 

 

   
h Verslag jeugdtraining  
 Door de afwezigheid van Frank gaat dit punt niet door.  
   
i Verslag baanverhuur door Jos M  
 De baan wordt verhuurd aan scholen, kindervakantiespelen, verjaardagpartijtjes 

(zonder consumpties), enz. De opbrengst dit jaar was € 2.000,=. De vergoeding voor 
de trainers wordt soms zelf gehouden en soms aan de kas gegeven. 
Al met al een leuke promotie voor de vereniging en de sport. 

 

   
j Financieel verslag door Wichard  
 Het was een doenig jaar. Zowel voor de SOS als de SSV is er een positief saldo. Voor 

de SSV komt dit mede door de subsidie van de gemeente en het verhuur van de baan. 
Voor de SOS doordat de sponsoring goed liep.  
Er komt vanuit de zaal een vraag waarom de huur van het materiaal zo hoog is? 
Dit komt door de kosten van de Tokkel, plaskruis, tijdklokken en Boels verhuur. 
Of het transport met bussen een succes was: op een paar kleine dingetjes na wel. 
De subsidie van de gemeente wordt in drie jaar tijd verminderd met 10%. 
Vraag: reservering verlichting, wat is dat? Betreft verlichten hindernissen en snipperpad 
achter de kantine. Er zijn offertes aangevraagd. Er is er momenteel 1 binnen. De prijs 
was behoorlijk hoog. Er wordt ook gekeken naar alternatieven. 

 

   
k Verslag van de kascontrolecommissie  
 Volgens Jeroen is het keurig voor elkaar en akkoord. Jeroen wordt bedankt voor zijn 

inzet en voor hem in de plaats komt Rens. Lennart doet het nog een jaar. 
 

   
m Stemming voorstel contributieverhoging  
 Het bestuur wil de contributie verhogen met €5,= per lid per jaar. Motivatie hiervoor is 

de kosten van de trainer en de verlichting. Het voorstel wordt aangenomen. 
Vraag: waarom geen inflatiecorrectie per jaar? Antwoord: dit geeft rare bedragen en 
elke paar jaar een aantal euro’s is overzichtelijker. 
Vraag: Is er gezinskorting.  Antwoord: heeft de vereniging niet. 
Vraag: waarom de jeugd geen €2,50 verhoging gezien de prijsverhouding junioren en 
senioren. Antwoord: we laten de verhouding los. 

 

n Vaststelling begroting  
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Datum 28-01-2011 
 

  Actie door 
 In dit overzicht is de contributie verhoging al mee genomen. Ondanks de verhoging van 

de contributie toch een negatieve begroting. Er zijn elk jaar weer onvoorziene 
inkomsten die het wel weer recht trekken. De begroting wordt goedgekeurd. 

 

   
o Stemming voorstel aanpassing huishoudelijk reglement  
 De wijzigingen worden goedgekeurd.  
   
p Bestuursverkiezing  
 Dick Rood wordt in het bestuur gekozen met als taak de voorzitter te ondersteunen.  
   
q Rondvraag  
 Er wordt een secretaris voor de Open Dag Waterrecreatie gevraagd. Een ieder die dit 

leuk vindt en de werkgroep wil ondersteunen kan dit bij Marian Koomen en Caroline 
Kaagman melden. 
Jeugdkamp: Vanuit de organisatie wordt er ondersteuning vanuit de senioren 
gevraagd. Het is een keer per jaar van vrijdag op zaterdag. We komen hier nog op 
terug in de eerstvolgende bestuursvergadering. Chris Boomsma geeft aan dat als zijn 
dochter mee gaat op kamp dat hij dan wel interesse heeft in de begeleiding. 

 

   
r Einde jaarvergadering rond 23.00 uur.  
   
3 Bekendmaking verkiezingsuitslag sportman/vrouw van het jaar  
 Sportman van het jaar is Jos Mathot. Van harte gefeliciteerd!  
   
4 Uitreiking Kei van het jaar  
 De kei gaat dit jaar naar Lennart Nicolai. Gefeliciteerd  
   
   
 

  Let op, Alle infomail ook naar info@ssvsurvival.nl!!!! 


