
 

 

Algemene Ledenvergadering SSV  

Datum: 19-07-2018 

Aanvang: 20.30 uur 

Locatie: vergader ruimte SSV 

Aanwezig bestuur: Jos, Kathy, John, Gertjan, Theo, Semanta, Yvonne 

Afwezig bestuur: Wendy, Wichard, Nico 

 

Aanwezige Leden: 

Arjan Dekker, Evert Visser, Wilfred Versteeg, Hans, Koenis, Sjaak Steltenpool, Elwin Touw, Jacco de 

Vries, Michel Giling, Derk Groot, Francis Gerritsen, Niels Tel, Jeroen de Korte, Peter Kaagman, 

Jurriaan Alderlieste, Frank Bakker, Mark Veeken, John van Dijk, Peter Schilder, Martijn vd Deure, 

Thomas Kraakman, Rowald Liefting, Rob Visser, Thijs Vlam, Loretta McCampbell, Ramon Mol, Folkert 

Kaagman, Ron Hauwert, Suzanne Kuin, Louise Wilmans, Sander Visser, Kim Essen, Ivo Vlagenstijn, 

Hans Vlaar, Mats Visser, Fred Bleeker, Rens Groot, Joeri Oudenaller, Jasper Koenis, Marloes Kok, 

Arie 

  

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 
 
Theo bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid bij deze extra ledenvergadering, i.v.m. de hierna 
volgende agenda punten. Afgelopen jaar zijn we diverse keren in overleg geweest met SAV, maar 
hebben we ook met de gemeente om tafel gezeten. Daar is nu eindelijk een oplossing voor.  
Dit komt later te sprake. 
 
Thijs wordt nog gehuldigd als 200st seniorenlid. 

 
2. Zonnepanelen: 

 
De zonnepanelen zijn al eerder besproken geweest in de vorige ledenvergadering, hoe staat het 
daar nu mee ? 
De zonnepanelen kunnen niet geplaatst worden op de nieuwe kantine omdat er dan bomen 
zouden moeten wijken en dat doet de gemeente niet. 
Ze kunnen wel op het schuine dak boven de bestuurskamer van SAV. 
De toegekende subsidie  is verlopen, er word nu een nieuwe subsidie aangevraagd, dat wordt 
2019. Er moet een bedrag van € 9210 betaald worden door SSV. 
De kosten van de zonnepanelen moeten volgend jaar betaald worden. 
 
Hoe is het met de vragen die in de vorige ledenvergadering gesteld zijn over de zonnepanelen ? 
Jos heeft deze vragen nog op papier staan en deze worden ook vastgelegd en beantwoord 
voordat de panelen geplaatst worden.  
Hoe zit het met de terugverdien tijd van de zonnepanelen ? Daar kan op dit moment nog geen 
antwoord op worden gegeven.  
 
De jaarlijkse subsidie zal in 2020 ws. anders zijn omdat de gemeente het hele subsidie verhaal 
opnieuw gaat inrichten. Zij wisten bv. niet hoeveel leden wij hebben. 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Atletiekbaan: 
 
De afgelopen twee jaar zijn we niet altijd betrokken geweest bij de ontwikkelingen van SAV ten 
aanzien van de nieuwbouw baan en kantine. 
Er zijn aanzienlijk wat vergaderingen, bijeenkomsten geweest om tot elkaar te komen als het ging 
om de baan en wat de verwachtingen waren van beide verengingen. 
De totale investering van de baan is in totaal € 880.00,-  het gaat dan alleen om de baan en niet 
om de kantine. De gemeente vraagt tegenwoordig een eigen bijdrage van 10 % , dat zou dus om 
€ 88.000 gaan.  Bij de gezamenlijke run  is € 15.504 opgehaald. Blijft over  € 72.496. 
Naar rato van het ledenaantal zou onze bijdrage 2/5 van dat bedrag = € 28.998 betekenen. 
Wij hebben toen de niet gebruikte onderdelen van de baan eraf gehaald, zodat we op ruim  
€ 20.000 uitkwamen. 
SAV ging daar niet mee akkoord en wilde dat SSV huur ging betalen. Dat kan helemaal niet 
Er ontstond een situatie waar we niet uitkwamen. 
Op dat moment is de gemeente ingeschakeld.  Deze is geen partij in conflicten bij verenigingen. .  
Deze had eigenlijk geen idee dat SSV zo’n grote club was met 300 leden. 
Uiteindelijk heeft de gemeente een subsidie verstrekt, waarmee het geschil opgelost kan worden.  
We  willen als SSV nu  de € 28.998. betalen aan SAV. Dit is een eenmalige bijdrage en dit zal ook 
als zodanig op papier komen te staan. 
 
We krijgen van de gemeente een subsidie van € 16.000,- voor de bouw van de loods en om het 
geschil met SAV op te lossen. 
 
Het voorstel voor betaling van de baan is aangenomen door de aanwezige leden!! 
 
 

4. Loods: 
 
Op het bedrijf  Gerard de Wit, waar nu de spullen van de Oerbos liggen, moet ruim gemaakt 
worden. 
Ook op de baan hebben wij een opslagruimte. Hier betalen we € 220 euro huur per jaar. 
SAV wil deze ruimte gebruiken om het krachthonk uit te breiden. 
Het plan is ontstaan om zelf een loods te bouwen achter op de baan, Kino heeft de grond daar 
ook al voor bewerkt en er stelton platen neergelegd. 
Er ligt een offerte van Finish Building 
€   18.350,-  Loods Finish Building 
€     3.642,-  Kino grond bewerking ect. 
€     5.200,-  mogelijke montage door Finish Building. Bouwtijd 15 mandagen. 
 
Voor de eerste twee bedragen kunnen we een renteloze lening afsluiten. Deze moet in 4 jaar tijd 
terug betaald worden. 
 
De bouwploeg heeft het eigenlijk te druk om de loods zelf te bouwen. 
Jos wil toch een poging wagen en een mail naar alle leden sturen om te vragen of er hulp is om 
de loods te bouwen en om zo de kosten van de montage te besparen. 
Het is de bedoeling dat er uiteindelijk ook een verdiepingsvloer in komt, niet in eerste instantie ivm 
de kosten 

       Door stemming aangenomen dat de loods wordt geplaatst !!! 
 
 
 



 

 

5. Contributie: 
. 
Vanuit het bestuur is het voorstel om de contributie te verhogen, gezien de kosten die er gemaakt 
worden komend jaar. 
Er is op dit moment € 40.000,- in kas, maar met alle kosten die er gemaakt worden, komen we 
tekort en is een verhoging noodzakelijk. 
 
Voorstel vanuit het bestuur: 
Contributie senioren van  € 80.00 naar € 90.00 per jaar. 
Contributie jeugd      van  € 47.50 naar € 55.00 per jaar. 
 
Vanuit de leden komen de volgende mogelijkheden: 

• Doe de senioren naar  € 120.00  voor de komende twee jaar en dan weer terug naar 80.00 

• 1e lid van het gezin contributie verhoging en dan de rest laten zoals het is. 

• Verhoog het naar € 100.00 en dan de montage laten doen. 

• Idee leden die niet mee helpen aan de bouw € 25,00 euro laten betalen en leden die helpen 
hoeven niet te betalen 

 
Uiteindelijk komen er vier opties, daar wordt over gestemd en dan wordt dat ook meteen 
aangenomen. 
 
Optie 1 
Senioren €90.00 en Jeugd € 55.00 ( niet aangenomen) 
 
Optie 2 
Senioren € 100.00 (aangenomen) 
 
Optie 3 
Jeugd €  wel of niet verhogen, stemming komt uit op € 55,00 (aangenomen) 
 
Optie 4 
Loods wordt  laten bouwen (aangenomen) 
 
Martijn vraagt of deze contributie voor een bepaalde tijd is of onbepaalde tijd omdat de senioren 
nu met € 20,00 per jaar omhoog gaan en de jeugd € 7.50 euro per jaar.  
Jos geeft aan dat dit voor onbepaalde tijd is. 
 
Volgende week is er een bestuursvergadering. Jos zal vragen of Wichard een begroting kan 
maken zodat we dan een duidelijk overzicht kunnen krijgen van de financiële situatie. 

 
 
 

6. Sluiting / rondvraag: 
 
Worden er afspraken gemaakt met SAV over o.a. sleutelplan, wedstrijd data, huisregels,  
 
Hoe is het met de onderhoudskosten van de baan, ( dit is voor de rekening van de gemeente) 
 
Hoe is het met de gebruik van de kantine? ( als we er gebruik van willen maken dan zullen we de 
kantine huren) 



 

 

Waarom betaald de gemeente wel aan het onderhoud van de baan SAV en niet voor de SSV ( de 
gemeente helpt met o.a. door het plaatsen van een hek, verwijderen van de bomen. We kunnen 
dat als vereniging nog wel proberen bij de gemeente) 
 
Jos word bedankt voor zijn standvastigheid om het gesprek aan te zijn gegaan met SAV.   
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


