
Notulen 43e Algemene ledenvergadering SV Zwijndrecht, 14 september 2012 

 

Aanwezig: 

Berghout, S.;  Dortmond, C.W.; Euser, J.; Goedegebuur, R.; Heeten, G.J. den; Hoff, C.D. van 't; 
Huisman, A; Nugteren, B.; Oomen, A.; Poots, P.; Rijs, P. van; Slotboom, T.; Stoute, F.; Vliet, A.W. van; 
Voermans, C; Rijshouwer, S.; Broerse, B.;Nunnikhoven, H. 

 

 Voorzitter Frank Stoute opent de vergadering en heet iedereen welkom 

 De notulen van de 42e Algemene ledenvergadering dd 2 sep 2011 worden aanvaard met de 
opmerking dat Arie Huisman abusievelijk niet vermeld stond als aanwezig  

 Er zijn geen ingekomen stukken 

 Financieel verslag seizoen 2011/2012 is bij binnenkomen uitgereikt en wordt toegelicht door 
Teus Slotboom; geen bijzondere opmerkingen en het verslag wordt aanvaard 

 Begroting seizoen 2012/2013 is bij binnenkomen uitgereikt en wordt toegelicht door Teus 
Slotboom; geen bijzondere opmerkingen en de begroting wordt aanvaard 

 De kalender is gedeeltelijk aangepast. Oliebollen toernooi is nu op 4 januari als gevolg van 
een RSB wedstrijd op 21 december. Vraag wordt gesteld wat te doen met clubavonden 9 nov 
en 11 jan i.v.m. RSB wedstrijden. Het bestuur zal hierover een beslissing nemen in de 
volgende bestuursvergadering 

 Verslag van de kascommissie (leden Coen Dortmond en Piet van Rijs) wordt besproken. Er 
zijn geen op- of aanmerkingen maar de twee leden stellen een contributieverhoging voor. 
Jeugdleden gaan € 30,- per halfjaar betalen, senioren € 45,- per halfjaar. Dit alles ingaande 1 
januari 2013. Dit voorstel wordt door de vergadering aangenomen. Daarnaast stellen Coen 
en Piet voor om het zelfbedieningsbuffet uit te breiden met kleine flesjes wijn. De inkoper 
Wim van Vliet zal trachten hier rekening mee te houden 

 De nieuw gekozen kascommissieleden voor het nieuwe seizoen zijn wederom Coen 
Dortmond en Piet van Rijs 

 Twee bestuursleden, Jaap Euser en Kees van ’t Hoff, zijn aftredend en herkiesbaar. Beiden 
worden met algehele instemming herkozen 

 De samenstelling van de RSB teams is vastgelegd in de van tevoren uitgereikte stukken. Wel 
zijn er twee wijzigingen in het 4-tal: Arie Huisman en Cees Voermans hebben aangegeven 
geen permanent lid te willen zijn van dit team, eventueel zijn ze wel beschikbaar als invaller. 
De teamcaptain Wim van Vliet zal hier een oplossing voor vinden.  

 Jaap Euser geeft verslag van het jeugdbeleid. Stijn Berghout is bereid gevonden om komend 
jaar weer bij de jeugd te assisteren. Voor komend jaar verwachten we rond de 25 jeugdleden 
die in 3 groepen zullen leren/spelen. Jaap doet ook een oproep aan senioren om te helpen bij 
de jeugd. Vooral 5 oktober wordt het nijpend omdat er dan ook een externe RSB wedstrijd 
gespeeld wordt. Doel van het jeugdbeleid is de kloof te dichten tussen jeugd en senioren 
zodat er makkelijker doorstroming kan plaatsvinden. Te denken valt aan het aanpassen van 
de kloktijden naar 45 minuten voor jeugdleden. In de eerst volgende bestuursvergadering 
staat dit op de agenda 

 SV Zwijndrecht bestaat 50 jaar en hier wensen we aandacht aan te geven. In welke vorm en 
welke datum wordt besproken in de eerst volgende bestuursvergadering 

  Voorzitter sluit de vergadering 
 
 

 



 

 

 

 

 


