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Financiële ledenvergadering seizoen 2021-2022, d.d. 31 oktober 2022

Aanwezig: 26 personen / Afmeldingen: 18 personen

1. Opening
Voorzitter Will heet iedereen die aanwezig is welkom bij de financiële jaarvergadering over het

seizoen 2021-2022.

Een seizoen waarin we de Corona problemen zo goed als, achter ons hebben gelaten, maar ook een
seizoen, waarin van alles gebeurd in de wereld, wat tot hogere energieprijzen heeft geleidt.
Ook SCMH ontkomt daar (helaas) niet aan.

2. Financieel jaarverslag seizoen 2021-2022
Penningmeester Ruud van der Sanden licht middels de financiële overzichten de cijfers toe.

Bij grote uitgaven/ontvangstenwordt kort stilgestaan:
Uitgaven: Kosten keuken 10.000 euro minder dan begroot door vele hulp van vrijwilligers; Aanschaf
container voor de korfbalmaterialen;
Ontvangsten: Kosten voor huur sportvelden en zalen werden deels gesubsidieerd. Komend seizoen
verwachten we weer volle bedragen te moeten betalen; Geen deelname voor de Club van 100

gevraagd i.v.m. corona; BOSA subsidie is toegekend wat een deel van de investeringen dekt.

Toegevoegd is de post Supportersclub. Deze zijn als tegoed opgenomen.

Vraag vanuit vergadering:
Heeft het kunstgrasveld geen geld gekost? Jawel, de aanleg was voor kosten van de gemeente,

maar de zaken eromheen zijn voor kosten van de club. Denk daarbij aan de materiaal container, de
groenvoorziening (tuin).

3. Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Theo Raijmakers, Marie-José van de Graaf en René van der Burgt, is

donderdag 20 oktober bijeen gekomen om de cijfers te controleren van het afgelopen seizoen.
Namens de kascommissie brengt Marie-José verslag uit aan de vergadering.
Hiermee verlenen zij decharge aan het voltallige bestuur voor het gevoerde beleid voor seizoen
2021-2022.

De voorzitter bedankt de commissie voor hun controlewerk en dankt Ruud voor de kloppende cijfers.

4. Kascontrolecommissie verkiezing
Aftredend is Theo Raijmakers. Dank je we Theo, voor de controle. 1 e

reserve Marion Rauh schuift
door naar de kascommissie en 2e reserve Mart van Goor wordt 1 e

reserve. We zijn op zoek naar een
2e reserve Harold van der Leest meldt zich aan.

Komend jaar bestaat de kascontrolecommissie uit:
Marie-José van de Graaf, René van der Burgt en Marion Rauh.
1 e

reserve is Mart van Goor en 2e reserve is Harold van der Leest.
Zij zullen t.z.t. door de penningmeester worden uitgenodigd om controle uit te voeren.

5. Begroting seizoen 2022-2023
Penningmeester Ruud neemt de begroting van seizoen 2022-2023 door. Grote
uitgaven/investeringen die er aan zitten te komen:
Electra en gas: nieuw contract voor 2023 onlangs afgesloten. Mogelijk ook voor sportverenigingen
tegemoetkoming. Aangezien we hier officieel nog niets over hebben gehoord, hebben we het niet

meegenomen in de begroting.
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Koelcel wordt in de kerstvakantie opgepakt; Muziek/omroepinstallatie wordt op dit moment aan
gewerkt; aanschaf digitaal scorebord voor kunstgrasveld korfbal; aanschaf voetbalgoals.

We gaan weer BOSA subsidie aanvragen door investeringen te koppelen.

Verwachting is dat we eind van het seizoen negatief saldo hebben van -12.500 euro.

6. Vaststellen contributie
Door de verhoging van de energie prijzen zijn wij als club helaas ook genoodzaakt om de contributie

te verhogen. Er is vanuit een lid de vraag gekomen waarom de verhoging zo laag is gehouden.
Wij als bestuur, hebben bewust ervoor gekozen om de verhoging zo laag te houden, omdat wij

vinden dat we na 2 corona jaren waarin er relatief weinig gesport kon worden, onze leden toch de

volledige contributie betaald hebben. Vandaar een kleine verhoging.
Het voorstel vanuit het bestuur is daarom het volgende:

Jeugdleden: +2,50 euro
Seniorenleden: +5,00 euro.

Vraag vanuit vergadering:
Waarom contributieverhogen, als we geld op de bank hebben staan? -è Het grote bedrag wat we op
de bank hebben staan, is ontvangen van de gemeente na de gedane verbouwing. Privatisering is op
verzoek van SCMH niet doorgegaan. Met dit bedrag moeten we in de toekomst zelf het groot
onderhoud van de accommodatie bekostigen. We willen daar niet te veel op interen aangezien we
niet in de toekomst kunnen kijken. Het onderhoud van de velden is voor de gemeente.

De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur. De contributie zal deze week geïnd

gaan worden.

7. Bestuursverkiezing
Penningmeester Ruud heeft eind vorig seizoen aangegeven te willen gaan stoppen. Hij is hierdoor

tussentijds aftredend en niet herkiesbaar.
Voorzitter Will houdt een kort woordje en bedankt Ruud voor zijn jaren lange inzet voor SCMH

waarvan de laatste 5 jaar als penningmeester in het hoofdbestuur. Will overhandigt hem een bos

bloemen en enveloppe en de vergadering dankt Ruud middels een applaus.

Door het bestuur wordt Tijn Habraken voorgedragen als nieuwe Penningmeester. Tijn stelt zich kort

voor waarna applaus volgt. Voorzitter Will dankt de aanwezige voor het gestelde vertrouwen en
wenst Tijn veel succes en plezier toe in het hoofdbestuur.

8. Rondvraag
Er was vooraf 1 vraag schriftelijk aangeleverd, de overige vragen zijn gesteld tijdens de vergadering:
Harrie: Waarom is de door het bestuur voorgestelde contributieverhoging zo laag?

Toinne: Begroting is nu -12.500 euro. Moet je mogelijk tussentijds met de leden bespreken als je
voorziet dat ook het volgende seizoen weer met een negatief saldo zal eindigen?
Harold: Waarom is een kan bier verhoogd naar 15 euro? Een kan geeft immers minder tapverlies en
is makkelijker voor kantinemedewerkers. Uit een kan gaan ongeveer 8 glazen bier. Nu is er niet echt
voordeel aan.
Rick: Op veld 3 wordt veelvuldig getraind, terwijl het oude trainingsveld (veld 4) leeg is? l<an dat niet
anders?

Louis: Veldverlichting van veld 3 is slecht. Als scheidsrechter kan ik de zijkant van het veld niet eens
zien. Wordt hier iets mee gedaan?
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9. Pauze (consumptie aangeboden door SCMH)

10. Mededelingen
* Recht van Opstal oude korfbalmateriaalhok is overzet en staat nu op naam van SCMH. Hierdoor is

Korfbalclub SCMH per 1 september 2022 officieel opgeheven bij de KvK.

* Nogmaals het verzoek om na iedere training/wedstrijd alle materialen van de velden af te halen.
Het komt helaas nog te vaak voor, en dat is bijna elke week, dat de robotmaaier ergens vast zit!

* Ondanks de hogere energieprijzen hebben wij als bestuur er bewust voor gekozen om toch te

blijven douchen bij SCMH omdat we vinden dat dat hoort na het sporten. Wel het verzoek er niet
uitgebreid onder te blijven staan.

* De feestdagen komen er weer aan. Ook dan kan je SCMH steunen via Doelshoppen.nl. Via
Doelshoppen kan je bij verschillende webshops je aankopen doen. Van je aankoopbedrag krijgt
SCMH dan een percentage!

* Vandaag (31 oktober) is de laatste dag van de speculaaspoppenactie. Een pop kost 6 euro en
hiervan gaat ruim 3 euro naar SCMH. Ze kunnen nog besteld worden bij Lieke Schepens.

* Onze jeugdvoetbal leden hebben ieder een boekje voor de Grote Clubactie ontvangen waar ze
graag mee rond gaan. De seniorenteams hebben een boekje per team ontvangen. Een lotje kost 3

euro. 80% gaat naar SCMH. Nog geen lot en wil je er graag, meld je dan bij Menno van Hees.

* De nieuwe SCMH-website zal voor het eind van het kalenderjaar online komen. Nogmaals de

oproep aan een ieder om de app voetbal.nl en de korfbal-app te downloaden zodat je op de hoogte
gehouden wordt via push-berichten. Meer informatie zal t.z.t. worden verstrekt via de PR-commissie.

* Er is gestart met de aanleg van de nieuwe geluidsinstallatie in kantine en de oproepinstallatie van
het sportpark. Zodra deze klaar is, zal er veelvuldig gebruik van worden gemaakt. De supportersclub
heeft aangegeven een bedrag van 3.500 euro te willen bijdrage aan deze aanleg. SCMH is hiervoor de
supportersclub zeer dankbaar!
Mocht je nog geen lid zijn van de supportersclub, en graag informatie hierover willen, dan kan je
terecht bij Danny van de Graaf.

* In de ALV van 20-06-2022 hebben we aangegeven de koelruimte om te willen bouwen tot koelcel.
Inmiddels is de opdracht verstrekt en de werkzaamheden zullen plaatvinden in de 2e week van de
kerstvakantie. Hiervoor zijn we nog op zoek naar helpende handen. Heb je de 2e week (maandag 2

t/m zaterdag 7 januari) van de kerstvakantie tijd, meld je dan aan bij Thomas van der Velden of

Toinne van den Boogaard.

* Er kan nog ingeschreven worden voor de SCMH WK Poule. Inschrijfgeld is 5 euro.

75% van de inleg gaat naar de prijzenpot, 25% van de inleg gaat naar een nieuw aan te schaffen
muziekcomputer voor de kantine. Mocht je mee willen doen, neem dan contact op met Femke van
der Velden.

* Het veld dat het dichtst bij de kantine ligt, met vooraan het kunstgrasveld korfbal, noemen we
vanaf heden veld 4. We merken dat het met name voor de jeugdleden verwarrend is wanneer er
gezegd wordt: je mag vrij voetballen op het trainingsveld. Voor hen kan het namelijk zijn dat ze

trainen op veld 3 en dat dat dus voor hen het trainingsveld is. Om verwarring te voorkomen graag
het 'oude trainingsveld' voortaan 'veld 4' benoemen.
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11. Beantwoorden rondvraag.
Harrie: Contributieverhoging. Zie toelichting bestuur bij punt 6.

Toinne: Begroting negatief saldo. Het bestuur wil ook zel<er niet jaarlijks interen op de financiële

reserve. Vanuit bestuur of vanuit leden kan indien gewenst een extra vergadering belegd worden,

maar mogelijk dat in de ALV van juni meer inzicht is te geven hoe met name de energiemarkt zich

ontwikkeld om hier tijdig op verder te anticiperen.
Harold: Kan bier. Het afgelopen kalenderjaar is de prijs vanuit leverancier al 3 keer gestegen. De

verhoging van 13 euro naar 15 euro is gebaseerd op de procentuele verhoging o.b.v. de inkoopprijs.
Het bestuur heeft overlegt en wil zeer zeker de leden tegemoet komen en de verhoging
terugbrengen naar 14 euro voor een kan bier.
Rick: Gebruik veld 3. Begin van het seizoen is er een indeling gemaakt door de voetbalafdelingen
welk team op welk veld traint. Door recente verschuiving is de veldindeling niet opnieuw bekeken.

Dit wordt opgepakt door de voetbalafdelingen. Daarnaast zal er goed gekeken moeten worden door

een ieder: het team die het laatst traint op het veld zet de verlichting uit!

Louis: Veldverlichting. We hebben dit reeds meerdere malen aangekaart bij de gemeente maar nog
niet het gewenste antwoord ontvangen. Het bestuur wil daarom op korte termijn de gemeente
uitnodigen bij SCMH om met eigen ogen te zien hoe het met de verlichting staat.

12. Sluiting
Will bedankt om 21.10 uur alle aanwezigen en hoopt dat de opkomst een volgende keer hoger is. De

aanwezigen wordt een drankje namens SCMH aangeboden.

Voor akko rd:

Will Kem s, o r Femke van der Velden, secretaris


