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Voorwoord
Voor het nieuwe bestuur was het afgelopen verenigingsjaar een periode van
verkenning en een jaar van opbouwen van de structuur in onze fantastische
vereniging.
Het bestuur bestaat uit 11 leden. Ieder lid van het bestuur heeft een of meerdere
verantwoordelijkheidsgebieden. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de
penningmeester en de secretaris.
Vanuit alle documenten die door de denktanks zijn geschreven, hebben we een
aantal aanbevelingen in de praktijk uitgevoerd, waarbij er veel aandacht is besteed
aan het invullen en opzetten van commissies. We zijn erin geslaagd om een sterke
sponsorcommissie te vormen, we hebben een sfeerteam opgericht en veel energie
gestoken in de breedtesport.
We zijn erg blij met de terugkomst van ervaren vrijwilligers en mede dankzij hun
ervaring en medewerking is er een redelijke stabiliteit ontstaan in het aantal
vrijwilligers. We zien ook een verjonging binnen de commissies en er ontstaan weer
nieuwe initiatieven. De pinautomaten worden zowel bij de leden als bij de exploitatie
gewaardeerd en dragen ook bij aan het verbeteren van de omzet en het verlagen
van de geldstromen. De papieren GOAL is vervangen door een meer dan
uitstekende website. We danken hierbij Wim Groot Koerkamp en zijn bedrijf
Remarkable voor de perfecte overgang en de zeer informatieve nieuwsbrieven die
we allemaal keurig ontvangen. We moeten hierbij ook een woord van dank
uitspreken aan de sponsorcommissie, die een hele klus hebben gehad met de
omzetting van advertenties in de goal naar de digitale pop-ups op de site. Chapeau.
Een van de belangrijkste aanbevelingen vanuit de denktanks was het op peil houden
van het ledenaantal, met name de jeugd. Daarin zijn we zeker geslaagd en dat heeft
zeker niet in de laatste plaats te maken met ons fraaie en uitstekend onderhouden
complex met drie verlichte kunstgrasvelden. Er is veel contact geweest met andere
verenigingen uit Deventer en we mogen trots zijn op ons imago van een goed
georganiseerde en keurige vereniging.
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Daarbij mogen we niet vergeten dat er ook bij onze vereniging afgelopen jaar dingen
hebben plaatsgevonden, die niet passen bij dat imago. We hebben helaas een paar
maatregelen moeten nemen in nauw contact met de Ethische commissie op het
gebied van onbehoorlijk gedrag en vandalisme.
Het advies om nieuwe sportonderdelen te ontwikkelen, met veel aandacht voor 50
plussers ,gericht op recreatieve inspanningen op doordeweekse dagen, is niet gelukt.
De beschikbaarheid van onze kantine is door de aanwezigheid van de BSO
enigszins beperkt.
Waar we wel in geslaagd zijn is het opstarten van SV Schalkhaar Onbeperkt. Een
groep kinderen trainen nu onder leiding van een ervaren trainster, gespecialiseerd in
werken met autisme, op de woensdagmiddag.
We hebben een prima relatie kunnen opbouwen met de Stichting Sportvoorziening
Schalkhaar. Het beleidsplan van 2014-2018 zal komend jaar aangepast moeten
worden aan de ontwikkelingen die gaande zijn in de maatschappij en in ons
adherentie gebied in het bijzonder. De onstuimige groei van het aantal leden bij de
overgang van de Wijtenhorst naar de Horsterhoek heeft onze complexcapaciteit
onder druk gezet. De bezetting van de velden en de indelingen van de kleedkamers
op zaterdag is een forse uitdaging voor de verantwoordelijke vrijwilligers en is een
nog grotere uitdaging als we beseffen dat de komende jaren de handbal en het
damesvoetbal steeds populairder worden, op dit vlak zullen we met de Stichting
Sportvoorziening Schalkhaar plannen moeten gaan ontwikkelen in lijn met het aan te
passen beleidsplan.
Het zal voor iedereen bekend zijn, dat we als omni-amateurvereniging gezond en
vitaal zijn dankzij de inspanningen van de honderden vrijwilligers, die nodig zijn om
zo’n grote vereniging draaiende te houden. Er zijn groepen vrijwilligers, zoals de
bestuurskamerdiensten, de groepen die op de zaterdag en zondag alles m.b.t.
kleedkamers,thee etc regelen, alle scheidsrechters/grensrechters, ondersteunende
bardiensten, initiatiefnemers met fraaie initiatieven en daarbij geld opbrengen voor
onze club. Denk aan de kaarten acties voor de Eagles, Bo Minnee, Grote clubactie,
3e ronde, blues night, biercantus,rad van avontuur en ik zal bijna papier tekort komen
als ik alles ga benoemen, waarvoor excuses bij voorbaat. Hoe mooi kan een club
zijn?

Het bestuur wil alle leden en alle vrijwilligers bedanken voor het vertrouwen en de
tijd, die iedereen ons heeft gegeven om alle wegen en handelingen binnen deze
grote vereniging te verkennen. Wij hopen dat wij vele vrijwilligers mogen ontvangen
op onze vrijwilligersavond in december.
Albert Vroklage
Voorzitter
3

Jaarverslag SV SCHALKHAAR 2016-2017

S.V. Schalkhaar
Sportcomplex De Horsterhoek
Bezoek- en postadres:
Horsterhoekweg 9
7433 SV Schalkhaar,
tel. 0570-623512

Notulen Algemene Ledenvergadering SV Schalkhaar
d.d. 24 oktober 2016
notulist: Diana Grootjans
Opening
Voorzitter a.i. Ben de Fooij heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering waarbij
het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen seizoen. Het is mooi dat leden in zo’n
grote getale zijn gekomen.
Voor de vergadering begint wordt een moment stilgestaan bij de leden en oud-leden die het
afgelopen seizoen zijn overleden, waaronder Andries van Empel, Anton Berghuis en Eddy
Balster.
Bestuurlijk is het verenigingsjaar 2015 – 2016 feitelijk en financieel afgerond. De financiële
en sportieve resultaten zijn over het algemeen naar tevredenheid verlopen.
Het eerste voetbalelftal was slechts één wedstrijd verwijderd van promotie naar de 1e klasse
en ook werden het afgelopen jaar een flink aantal teams kampioen.
Handbal staat mede door het succes van het Nederlands Handbalteam weer volledig op de
kaart. We zien dan ook dat met name door de jongere jeugd het ledental gestaag toeneemt.
Jeu de boules heeft op dit moment 20 leden waarvan de meesten iedere week actief gooien.
Los van de beweging speelt ook het sociale contact een grote rol.
Ook wordt er 2 avonden in de week gebiljart door leden van de afdeling biljart.
Bestuurlijk heeft het afgelopen jaar hoofdzakelijk in het teken gestaan van het uitwerken van
plannen voor verbetering van de bestuurlijke en organisatorische structuur.
Op de ALV van vorig jaar is daarom besloten om met ondersteuning van een zogenaamde
denktank de vereniging op haar sterke en zwakke punten te analyseren. Hiervoor zijn een
aantal werkgroepen benoemd die de organisatie en beleidsthema’s hebben onderzocht.
Het nieuwe bestuur moet de komende jaren de vereniging met name beleidsmatig en
sportinhoudelijk continueren. Nieuwe beleidspunten voor de komende jaren moeten worden
uitgewerkt en geïmplementeerd.
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Een belangrijk beleidspunt is om voor de nabije toekomst minimaal het huidige niveau van
de vereniging, met name de afdeling jeugd, beheersbaar en betaalbaar houden.
Ook zal er gekeken worden naar nieuwe sportinnovaties en welke consequenties dit heeft
voor onze accommodatie en of er voldoende basis blijft voor het huidige vrijwilligersbeleid in
relatie met het aantal functies en taken.
Op dit moment heeft SV Schalkhaar ongeveer 1350 leden, een zeer grote
jeugdvoetbalafdeling, een groeiende afdeling handbal, is financieel redelijk gezond, heeft
een prachtig sportcomplex en een goede relatie met de Stichting Sportvoorziening
Schalkhaar. Er zijn natuurlijk ook aandachtspunten en daar moet slagvaardig mee
omgegaan worden. Er ligt een goede basis maar de vereniging mag niet indutten.
De voorzitter a.i. voegt toe dat 80% binnen de vereniging goed gaat en 20% aandacht nodig
heeft.
Mededelingen
De vereniging moet aandacht houden voor representatietaken van het kader,
voorbeeldgedrag, sportiviteit en dergelijke. Als voorbeelden worden genoemd het verlaten
van de wedstrijd door het elfde team, wat de voorzitter persoonlijk gezien de
omstandigheden een begrijpelijke en goede actie noemt, maar waarvoor de KNVB
onverbiddelijk een boete heeft gegeven en het meermalen openbreken van de geluidskast.
Op dat laatste klinkt verbazing uit de zaal.
Stichting Vrienden van Schalkhaar wordt opgeheven, waar de penningmeester later in de
vergadering op terug zal komen. Afgelopen jaren heeft SV Schalkhaar een aantal mooie
initiatieven kunnen betalen van de financiële schenkingen van de Stichting Vrienden van
Schalkhaar. Zoals de video analyse die met de aangeschafte apparatuur plaatsvindt bij
enkele selectieteams en de trainerscursus breedtesport die meermalen is georganiseerd.
Jan Daggenvoorde wordt, als laatste voorzitter van deze Stichting, door de vereniging
bedankt voor de schenkingen de afgelopen jaren en de schenking die de Stichting recent
heeft gedaan, waarmee SV Schalkhaar nog een aantal goede initiatieven in het kader van
opleiding kan betalen.
Naar aanleiding van de recente berichtgeving over gezondheidsrisico’s van
kunstgrasvelden meldt de voorzitter a.i. dat de Stichting Sportvoorziening Schalkhaar en
SV Schalkhaar het standpunt hanteren dat er geen gezondheidsrisico’s zijn zolang
onderzoek dit niet heeft aangetoond. De onderzoeken van het RIVM en de branche van de
rubberkorrels, ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’, worden gevolgd en mocht blijken dat het
rubber vervangen moet worden, dan verwacht het bestuur dat dat met hulp van KNVB en
Gemeente Deventer gerealiseerd wordt.
Recent is een wasmachine op de Horsterhoek aangeschaft voor de was van onder andere
het eerste elftal van SV Schalkhaar. De dames die de afgelopen jaren de was thuis hebben
verzorgd worden daarvoor bedankt: Caroline van Ark, Hennie van Empel, José Ellenbroek,
Moniek Obdeijn, Riet Vunderink en Mariëtte Tuinenga.
Van meerdere ouders van spelers van het voetbalteam JO17-7 heeft het bestuur mails en
een brief ontvangen. Zij zien zich geconfronteerd met een trainersprobleem en vragen de
vereniging om met een oplossing te komen en om de breedtesport niet uit het oog te
verliezen. De voorzitter a.i. beaamt dit en kan mededelen dat er gewerkt wordt aan een
oplossing door de commissie Voetbal. Ook is deze oproep tekenend voor de noodzaak tot
een goede organisatie en een groot vrijwilligerscorps om met name de jeugdafdeling voetbal
beheersbaar te houden.
Vaststellen Agenda
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De agenda wordt vastgesteld met de opmerking dat het programma na de pauze nog kan
wijzigen.
Ingekomen stukken
De secretaris meldt de brief die betrekking heeft op het beëindigen van de Stichting Vrienden
van Schalkhaar en mails en een brief van ouders van spelers van het voetbalteam JO17-7.

Notulen ALV 2015
Ben Haarman merkt op dat in het verslag Stichting Sportvoorziening Schalkhaar afgekort
wordt tot SSS, de afspraak was dat deze afgekort zou worden als 3S, wat vriendelijker klinkt.
Ben Haarman voegt toe aan het verslag van de commissie Voetbal dat het Meindert Jansen
jeugdvoetbaltoernooi in ere is hersteld en dat het fluiten van JO19 bij de pupillenteams
uitgebreid gaat worden na de winterstop.
De notulen worden met deze opmerkingen vastgesteld.
Algemeen jaarverslag vereniging
De voorzitter presenteert de wijze waarop de werkgroepen afgelopen jaar hebben gewerkt
en tot welke resultaten dat heeft geleid aan de hand van een PowerPointpresentatie.
Allereerst worden de thema’s toegelicht, waarmee werkgroepen aan de slag zijn gegaan. De
sterke en zwakke punten van de vereniging werden in kaart gebracht.
Er werd met inachtneming van bestuurlijke afwegingen een richtinggevend organogram
opgesteld, wat leidend is geweest in het formeren van een nieuw bestuur. De werkgroepen
hebben het bestuur de resultaten gepresenteerd waarmee verder beleid uitgewerkt kan
worden. Het organogram is geen vaststaand gegeven, moet gezien worden als een
vertrekpunt en kan al werkende weg aangepast worden.
Het bestuur heeft in mei 2016 tot onderstaande besloten:
Benoemen van een bestuur voor de periode tot de ALV 2017.
Uitbreiding van dit bestuur tot +/- 10 leden.
Nieuw bestuur neemt besluit over portefeuilleverdeling en vult de bestuurlijke vacatures
verder in.
Nieuw bestuur borgt bestuurlijke continuïteit.
Denktank en voorzitter a.i. treden terug.
Het nieuwe bestuur werkt op basis van de rapportages van de werkgroepen de
aanbevelingen verder uit.
Het bestuur plant een tussentijdse ledenvergadering (Juli 2016), om draagvlak te creëren.
De voorzitter a.i. licht toe dat een tussentijdse ledenvergadering in juli te vroeg bleek. Er
werd op dat moment nog druk gewerkt aan een bemensingsplan en er werd besloten geen
extra ledenvergadering te organiseren. De voorzitter a.i. is gevraagd zijn tijdelijke zitting te
verlengen tot de ALV 2016. De vergadering kan zich vinden in dit besluit.
Hierna wordt het jaarverslag doorgenomen.
Bij het verslag van de commissie Voetbal vult de voorzitter a.i. aan dat Harry Huisman, bij
ontbreken van een bestuurslid voetbal, afgelopen seizoen vele taken op bestuurlijk niveau
heeft waargenomen. Harry wordt daarvoor door het bestuur bedankt. Ook worden Richard
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van Beek en Hans Bultman bedankt voor het vormen van de Technische Commissie, nadat
de vorige leden ermee gestopt waren.
Jan Daggenvoorde vraagt of er zicht is op de verdeling senioren-junioren bij voetbal. De
penningmeester verwijst daarvoor naar het overzicht ledenbestand in het jaarverslag.
Bij het verslag van de commissie Handbal voegt de voorzitter a.i. toe dat René Maatman in
december 2015 afscheid heeft genomen van het bestuur vanwege privéomstandigheden.
Bij het verslag Recreatie-overige activiteiten zegt Ben Haarman het jammer te vinden dat de
3 leden die 70 jaar lid waren niet bij naam genoemd worden in het verslag, terwijl dat zo
bijzonder is: Bart Huis in ’t Veld, Piet de Lange en Herman Sonnenberg.
De voorzitter a.i. bedankt de schrijvers van de jaarverslagen van de commissies Voetbal,
Handbal, Exploitatie, Sponsoring, Communicatie en van Jeu de boules, Biljart, NSA en de
Ethische commissie voor hun bijdrage en alle vrijwilligers die met veel energie hebben
bijgedragen aan alle activiteiten afgelopen seizoen.
Financieel jaarverslag vereniging
Allereerst komt de penningmeester terug op de Stichting Vrienden van Schalkhaar.
Het huidige bestuur van de Stichting Vrienden van Schalkhaar stopt en de Stichting beëindigt
haar activiteiten. Het saldo van de bankrekening ad €8.222,40 van Vrienden van Schalkhaar
is aan SV Schalkhaar overgemaakt. Na verrekening van nog openstaande aanvragen voor
een bijdrage resteert er een bedrag ad €6.222,40. Hiervan is €1.000 voorbestemd om
eventuele toekomstige onvoorziene kosten wegens beëindiging van de Stichting te voldoen.
Het resterende bedrag ad €5.222,40 kan conform de oorspronkelijke doelstelling van de
Stichting worden besteed als bijdrage voor jeugdsportvoorzieningen. Verzoeken om van
deze bijdrage gebruik te maken zullen aan het bestuur van SV Schalkhaar dienen te worden
voorgelegd.
Is de ALV ermee akkoord dat dit bedrag voor deze besteding geoormerkt wordt? De ALV is
akkoord.
De penningmeester licht de balans per 30 juni van SV Schalkhaar toe.
Er zijn geen vragen.
Daarna wordt de analyse werkelijke lasten en baten ten opzichte van de begroting
doorgenomen.
Toegevoegd wordt bij commissie Handbal dat er nog een termijn betaling sporthal open
bleek te staan, waardoor het positief resultaat afneemt met € 2200,00.
Bij commissie Exploitatie vraagt Jan Daggenvoorde of eigen gebruik van de winstmarge af
gaat, gezien het percentage heeft Jan het idee dat dit verbeterd kan worden. De
penningmeester antwoordt dat er geen commerciële prijsstelling is in een sportkantine. Eigen
gebruik is grotendeels inzichtelijk, maar kan wellicht beter. De marge wordt bijvoorbeeld ook
bepaald doordat niet iedere vrijwilliger tapervaring heeft, wat tot enige verspilling kan leiden,
etc. Er is altijd verbetering mogelijk en de marge omhoog brengen is een uitdaging.
Bij commissie Sponsoring licht de penningmeester toe dat er minder inkomsten waren door
minder sponsoren, maar ook minder uitgaven door het niet uitbrengen van een
presentatiegids en geen sponsoravond. De boodschap aan het nieuwe bestuur is dan ook
sponsoren te werven.
Sjerk Kamstra meldt dat hij weleens potentiele sponsoren heeft aangedragen, maar dat dit
niet is opgepakt. De penningmeester verzoekt Sjerk, mits deze potentiele sponsoren nog
belangstelling hebben, dit opnieuw te melden aan de commissie Sponsoring.
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De begroting van seizoen 2016-2017 wordt toegelicht door de penningmeester en tot slot
worden de leden van de commissie financiën allen bij naam genoemd en bedankt voor hun
bijdrage en inzet. De leden van de commissie financiën ontvangen applaus van de ALV.
Jan Daggenvoorde vraagt of er pinautomaten in de kantine komen en meerdere kassa’s. Dit
is momenteel in onderzoek bij de commissie Exploitatie, kassa’s en pinautomaat komen er
waarschijnlijk wel en worden gefaseerd ingevoerd.
Is er een post onvoorzien opgenomen in de begroting voor eventuele vervanging van
rubberkorrels? De accommodatie en daarmee beheer en onderhoud ervan ligt bij 3S.
Overigens is één van de kunstgrasvelden eigendom van de gemeente.
Jan Daggenvoorde vraagt of er de volgende ALV een stroomschema gepresenteerd kan
worden van verbruik voetballen. Dit naar aanleiding van de berichtgeving over enorme
hoeveelheid vermiste ballen. Ben Haarman meldt dat in het jaarverslag commissie Voetbal
de cijfers van afgelopen seizoen vermeld zijn. De voorzitter a.i. meldt dat de vereniging
ermee aan de slag gaat.
Jaap Korving vraagt om welke getallen het gaat. Ben Haarman antwoordt dat het 2
seizoenen geleden ging om 110 ballen minder einde seizoen en afgelopen seizoen om 48
minder. Een enorme verbetering.
Tot slot bedankt Jan Daggenvoorde de heren van beheer materialen voor hun goede werk
en resultaten in deze.
Herman Bril vraagt of de prijzen van de consumpties nog gaan stijgen dit seizoen. Dit is niet
in begroting meegenomen, wel heeft het bestuur aan het nieuwe bestuur meegegeven dat
prijsverhoging een reële optie is, gezien de vergelijking met omliggende verenigingen.
Wim Groot Koerkamp merkt op dat in de toelichting van de penningmeester de
overschrijding van de kosten van de commissie Communicatie mogelijk geweten kunnen
worden aan de kosten van de nieuwe website. Deze is echter conform geaccordeerde offerte
geleverd. Penningmeester beaamt dit en legt de ALV opnieuw uit dat de
kostenoverschrijding bestaat uit het feit dat de nieuwe website niet begroot was. De
voorzitter a.i. voegt hier een chapeau aan toe voor de wijze waarop ReMarkAble heeft
geleverd.
Kascontrolecommissie
Bij afwezigheid van beide leden van de kascontrolecommissie leest de penningmeester het
verslag van boekjaar 2015-2016 voor, dat afsluit met het voorstel het bestuur te dechargeren
voor het door haar gevoerde financieel beleid gedurende het seizoen 2015-2016. De ALV
gaat akkoord.
Beide heren worden bedankt voor hun kascontrole.
Benoeming kascommissie 2016-2017
Gerco Morsink heeft laten weten nog een jaar beschikbaar te zijn.De aanwezige leden wordt
gevraagd beschikbaarheid voor de kascontrolecommissie te melden bij de penningmeester.
Richard Schutte heeft zich in de pauze gemeld voor de kascontrolecommissie. De voorzitter
a.i. draagt Richard voor, de ALV is akkoord.
Pauze
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Na de pauze stelt de voorzitter a.i. voor de volgorde van de agenda te wijzigen en de ALV na
de rondvraag met de bestuursverkiezing af te sluiten. De ALV is akkoord.
Stichting Sportvoorziening Schalkhaar: voortgang plan sporthal naar De Horsterhoek
Titus Swartjes presenteert de voortgang van het plan aan de hand van een
PowerPointpresentatie.
Tijdens de ALV in november 2015 is het plan gepresenteerd en heeft de ALV ingestemd met
verdere uitwerking van het plan. Titus benadrukt dat het plan nog niet in stemming is
gebracht.
De uitgangspunten van het plan en het tijdpad worden op hoofdlijnen toegelicht, waarbij Titus
opmerkt dat het gepresenteerde tijdpad waarschijnlijk moet worden aangepast. De vertraging
bij de Gemeente Deventer in een reactie op het ingediende voorstel was niet voorzien.
Inmiddels is er nu recentelijk wel een verbindingsmakelaar door de Gemeente benoemd die
voor de projectgroep de aanspreekpersoon is naar de gemeente. Naar aanleiding van een
petitie van de buurt, waarmee de projectgroep inmiddels meermalen in contact is getreden,
zal er een tweede ontsluiting voor verkeer moeten komen om de verkeersdruk op de Oerdijk
en de Horsterhoekweg te verlagen, uitgaande van meer bezoekers dan nu naar de
Horsterhoek.
Het project is in 5 deelprojecten verdeeld en hierin is voor SV Schalkhaar participeren de
volgende stap. Er zijn al namen doorgegeven.
Tot slot benadrukt Titus dat de insteek is en blijft om dit project gezamenlijk als
burgerinitiatief uit te voeren. Daartoe zijn veel belanghebbende partijen betrokken,
verenigingen, de buurt, maar ook Platform Schalkhaar.
Erik-Jan Koning zag in de plannen de sporthal op de Horsterhoek geplaatst op de plek van
het huidige handbalveld. Betekent dat dat er geen buitenveld meer voor handbal is? Dit
klopt, het bestuur van Handbal heeft destijds akkoord gegeven, omdat de buitensport bij
Handbal aan het verdwijnen is.
Albert Vroklage vraagt wat het belang is voor de voetbal? Niet direct een belang voor
voetbal, maar voor Sportvereniging Schalkhaar, waar ook handbal een onderdeel van is.
Albert vraagt nogmaals welk belang er voor voetbal is. Geantwoord wordt dat dat van alles
kan zijn. Daarom is het ook belangrijk dat SV Schalkhaar meedenkt in het project. Titus en
Albert spreken af bilateraal bij te praten over het plan en de ontwikkelingen.
Vrijwilliger van het jaar
De vrijwilliger van het jaar is vanaf zijn 15e leider geworden, dus ruim 30 jaar vrijwilliger bij
onze vereniging. Hij was niet zo nodig prominent aanwezig maar had veel inbreng en invloed
vanuit een bescheiden houding.
Jarenlang was hij als leider/grensrechter betrokken bij de jeugdvoetbal. Daarna is hij naar de
senioren gegaan, afgelopen jaren bij het 2e. Het maakte niet uit wat hij deed, leider,
grensrechter, verzorger, betrokken bij het Pupillenkamp. Hij deed alles met kunde en plezier.
Hoe dan ook, ruim 30 jaar van alles gedaan, een betere leider of anderszins betrokken bij
een team kon men niet wensen. Iemand die het fanatisme van trainers af en toe in toom wist
te houden en hen desnoods tot de orde riep. Daarnaast is het iemand met een ongekende
humor, waardoor jonge spelers altijd goed met hem konden opschieten en menigeen met
hem weg liep.
Kort en bondig: een betrokken lid, met vele talenten en betrokkenheid bij de vereniging of
zoals een trainer meldde: ik heb een fantastisch mens leren kennen, fijn samengewerkt en
een vriendschap gewonnen.
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Het bestuur draagt Ronald Coobs voor als Vrijwilliger van het Jaar, de ALV stemt met luid
applaus in.
Na deze benoeming werden van de afdeling Handbal Donic Bloemen en Irma Mekers
bedankt voor al hun inzet, vrije tijd en betrokkenheid met een attentie en een bloemetje door
Frans van Oldeniel en Nico de Haan, bestuursleden afdeling Handbal.
Irma heeft jarenlang onder andere gecoacht, het secretariaat gedaan, de website en het
facebookaccount beheerd en daarnaast gezorgd voor het openen en sluiten van de sporthal.
Donic is jarenlang penningmeester geweest en heeft zich daarnaast vereniging breed
ingezet.
Zij worden bedankt voor al hun inspanningen en meedenken en afdeling Handbal hoopt op
initiële basis nog eens een beroep op hen te mogen doen.
Handbal heeft tot Vrijwilligers van het jaar benoemd de commissie Technische Zaken,
bestaande uit Hetty Hollander, José Smit, Anke van Oldeniel, Diona Steinvoort, Baukje
Hendriks en Joke Balster.
Zij hebben de afgelopen jaren enorm veel energie in de vereniging gestoken, wat er toe heeft
geleid dat de afdeling handbal kon blijven draaien en de leden met veel plezier hun geliefde
sport hebben kunnen beoefenen.
Daarnaast hebben deze dames een vrijwilligersavond georganiseerd om de werkdruk binnen
de vereniging beter te kunnen verdelen. Hun enthousiasme ( en de noodkreet ) heeft tot
uitstekende resultaten geleid en handbal is weer een afdeling waar structuur in komt en die
toekomstbestendig is.
Joke Balster in het bijzonder werd geroemd om haar actieve bijdrage aan de handbal. Met
haar 70 jaar jong de oudste actieve speler van deze mooie vereniging. Als keepster van de
dames Recreanten is Joke het slot op de deur en bevestigt ze met haar leeftijd dat sporten je
jong houdt. Fysiek en mentaal. Joke is op jonge leeftijd begonnen met handballen bij Actief
en heeft zelfs nog handbal gespeeld op een voetbalveld, 11 tegen 11. Ze was in haar
jeugdjaren een zeer talentvolle keepster, die regelmatig werd geselecteerd voor het
regionale team van ‘de IJsselstreek’.
In 1981 is Joke benaderd door Hans en Riet Geijsen om trainster te worden bij het net
opgerichte HV Schalkhaar. Sindsdien is ze 35 jaar actief geweest voor handbal. Onder
andere als speelster, als trainster, keeperstrainer en als afgevaardigde van de handbal in het
bestuur.
De laatste jaren heeft Joke heel veel tijd gestoken in de Technische Zaken Handbal. Met
heel veel tijd wordt bedoeld echt héél veel tijd. Zonder haar inbreng was er een groot
probleem geweest.
Het is dan ook bewonderingswaardig hoe ze het overzicht houdt en daarbij zorgt dat ze niet
geleefd wordt door de handbal.
Wat afdeling handbal betreft heeft Joke het verdiend om erelid te worden van SV
Schalkhaar, afdeling Handbal. Het bestuur van SV Schalkhaar vraagt de ALV Joke te
benoemen als erelid van SV Schalkhaar. De ALV heeft met applaus ingestemd met deze
benoeming en Joke ontving naast de eer een cadeau.
Rondvraag
Ben Haarman heeft niet zozeer een vraag, maar wil graag het nieuwe bestuur meegeven de
breedtesport belangrijk te maken en houden. Dat is een groot deel van de vereniging en
belangrijk voor de toekomst van SV Schalkhaar.
Jan Daggenvoorde vraagt of er een presentatiegids gaat komen en of de aangekondigde
enquête over het voortbestaan van de Goal dit seizoen gaat komen? Er is een commissie
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Communicatie die zich bezig gaat houden met welke informatie op welke wijze aangeboden
wordt.
Hans Harleman heeft zich verbaasd over de vraag aan de Deventer Scheidsrechters
Vereniging om een grensrechter voor het 1e van SV Schalkhaar. Was de nood zo hoog en is
er geen jonger persoon te vinden die deze functie kan vervullen? De nood was zo hoog en er
wordt gezocht naar een oplossing.
Hans constateert dat bij SV Schalkhaar de indeling van de dug-outs voor uit- en thuisploeg
onlogisch is. Bij de meeste verenigingen is de indeling andersom. Het probleem dat de eigen
grensrechter voor de dug- out van de tegenstander langs moet lopen kan eenvoudig
opgelost worden. De voorzitter a.i. vraagt de commissie voetbal dit punt mee te nemen.
Rick Wevers geeft aan dat hij een van de ouders van het team JO17-7 is. Hij verwacht niet
direct een oplossing voor het trainersprobleem, maar wil vooral benadrukken dat er aandacht
moet zijn voor de breedtesport.
Johan Wielens vult aan dat de net gekozen Vrijwilliger van het jaar ook actief is bij de
Vossenjacht, die de NSA jaarlijks organiseert. Verder vestigt hij graag de aandacht op de
Vrijwilligersavond op 5 november aanstaande, waar alle vrijwilligers welkom zijn. Tot slot
vertelt Johan dat op 24 en 25 juni 2017 de Samenloop voor Hoop weer plaatsheeft op de
Horsterhoek.
Verkiezing bestuursleden
De voorzitter a.i. bedankt de aftredende bestuursleden Rob Beltman, Diana Grootjans en
Gert Meijerink voor hun bestuurlijk werk de afgelopen jaren. Zij hebben in een moeilijke
periode met onderbezetting binnen het bestuurlijke en afdelingskader onze vereniging goed
vertegenwoordigd en in goede banen geleid. Mede dankzij hun inzet zijn de sportieve en
financiële resultaten goed en ligt er een stevige basis om de vereniging te continueren en
verder uit te bouwen.
Zonder de andere bestuursleden te kort te willen doen dankt de voorzitter a.i. de
penningmeester in het bijzonder, omdat hij onder alle omstandigheden altijd vanuit het
belang van de vereniging heeft gehandeld en zijn werk voortreffelijk heeft gedaan.
Daarna vraagt de voorzitter a.i. de kandidaat bestuurders naar voren:
Bas Tijhaar, Marcel de Jonge, penningmeester, Hans Bultman, secretaris, Jan Willem
Roelofs, Huub Swartjes, Frans van Oldeniel, Nico de Haan, Hans Wichink en Albert
Vroklage, voorzitter.
Het bestuur stelt de ALV voor om deze heren te benoemen als bestuursleden van SV
Schalkhaar. De ALV is met applaus akkoord, waarmee het nieuwe bestuur benoemd is.
Albert Vroklage neemt als nieuwe voorzitter kort het woord en bedankt Ben de Fooij voor zijn
ad interim voorzitterschap afgelopen jaar. Een half jaar werd een jaar en zijn werk is enorm
belangrijk geweest voor de vereniging. Ben de Fooij ontvangt applaus van de ALV. Het
nieuwe bestuur heeft vanavond goed kunnen zien en horen wat hen te wachten staat. Albert
vraagt de aanwezigen hen als geheel nieuw bestuur enkele weken de tijd te geven om de
zaken op te pakken en verwacht de aanwezige vrijwilligers ook snel te leren kennen. Hij
wenst hen en de nieuwe bestuursleden komend jaar succes!
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Algemeen jaarverslag vereniging vervolg
Verslag Commissie voetbal
De voetbal cie. is evenals het bestuur nu een jaar onderweg.
Een jaar waarin leden verwachten dat alles draait zoals zal moeten of ze verwachten.
Dit vraagt echter veel van het kader. Kijkend naar het jaar kunnen we zeggen, er is
een hoop gebeurd. We zijn volop in ontwikkeling en kijken vooruit.
Naast de vele kampioenen over het seizoen 2016/2017 die via het kampioenengala
zijn gehuldigd, zijn we met de JO8 en JO9 op een kwart veld 6 tegen 6 gaan spelen
volgend seizoen zal ook de JO10, 11 en 12 in een nieuwe vorm gaan spelen. Uitleg
hierover volgt komend voorjaar.
De hoofdtaak van de voetbal cie. is om leden optimaal te kunnen laten voetballen.
Daar slagen we redelijk tot goed in. Het blijft vragen om scherpte en een brede basis
aan mensen.
Dat laatste is en blijft een uitdaging. Het vele werk wat de leeftijdscoördinatoren ook
in aanloop naar dit seizoen hebben verricht is een applaus waard.
De selectie bij de jeugd speelt op een goed niveau, het eerste speelt inmiddels op
1ste klas niveau. Onze vereniging is eigenlijk een opleidingsinstituut, waarbij we alle
leden op een verantwoorde manier willen opleiden en als zodanig het niveau in de
volle breedte te verbeteren. Ieder lid op zijn eigen niveau en binnen onze
mogelijkheden.
Groei valt er te halen bij het meisjes/dames voetbal, als ook de nieuwe spelvormen
bij de pupillen. Het is zaak dat we durven te veranderen als vereniging.
Investeren in de toekomst en als club alles aan doen. Dat geeft energie en is een
garantie voor succes naar de toekomst!
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Verslag commissie handbal
1

Jaarverslag seizoen 2016-2017 Commissie Handbal

1.1

Algemeen
SVS Handbal is in de (oostelijke) regio qua grootte een middelgrote handbalvereniging.

We stellen “spelplezier” als belangrijkste doel. Dit zorgt er soms wel voor dat leden die meer
“uitdaging” zoeken onze vereniging verlaten en elders gaan handballen. Dit punt heeft onze
bijzondere aandacht waarbij we op zoek zijn naar een goede balans tussen prestatie en
plezier.
Afgelopen jaar hebben we serieuze plannen gemaakt om verder te groeien. Wellicht
geïnspireerd door de successen van het nationale damesteam is de club de laatste jaren in
de jongste jeugd sterk gegroeid. Dat biedt kansen voor de toekomst. Dat willen we graag
verder uitbouwen om daarmee dé handbalclub te zijn voor Schalkhaar en omstreken. In de
1e helft van dit jaar hebben circa 25 betrokken handballiefhebbers nagedacht over de
speerpunten voor de komende tijd.
Deze speerpunten zijn:
1) We willen in alle leeftijden handballen op zowel wedstrijdsport- als breedtesportniveau.
Dat wil zeggen dat de handballers prestatief of recreatief kunnen spelen. In de D- en E-jeugd
is dit inmiddels al het geval en dat zal voor volgende seizoen verder worden uitgebreid.
2) We willen verder groeien in ledenaantal in alle leeftijden. Dit doen we door ouders,
vrienden en vriendinnen meer te binden aan de vereniging en bijvoorbeeld handbal als
brede-schoolactiviteit aan te bieden voor in eerste instantie de scholen in Schalkhaar.
3) We willen een club zijn waarbij leden en ouders van leden zich betrokken voelen en
het clubgevoel sterk is. Daartoe worden de jeugdteams en de oudere teams meer met elkaar
in verbinding gebracht. En verder willen we meer aan sfeer in sporthal en kantine doen
en leuke activiteiten buiten de reguliere competitie opzetten zoals onlangs het handbalkamp
en het familiemixtoernooi.
4) We willen onze PR en communicatie verbeteren en vertellen wat er bij de handbal gebeurt
aan ieder die het wil weten via nieuwsbrief en website, maar ook duidelijker de eigen leden
informeren over de komende activiteiten en nieuwtjes.
Op alle 4 speerpunten zijn inmiddels werkgroepen binnen de club bezig, maar om er écht
een succes van te maken zoekt de club naar een bredere basis van vrijwilligers die zich
hiervoor in willen zetten.
Het ledenaantal bedraagt ultimo juni 2017 circa 163 (juni 2016: 164).

Daarnaast heeft de afdeling handbal enorm haar best gedaan om nieuwe vrijwilligers te
werven.
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Er is een informatieavond geweest voor alle leden en ouders. Hier zijn een groot aantal
vrijwilligers gevonden om diverse functies binnen SVS Handbal te gaan vervullen.
Een attentiepunt voor het komende seizoenen is nog wel de scheidsrechters. Hier is een
groot tekort aan binnen SVS Handbal. We gaan ons best doen om leden en ouders
enthousiast te maken om de scheidsrechtercursus te gaan volgen.

1.2

Teams in seizoen 2016-2017
F - jeugd
2 teams
E - jeugd

3 teams

D - jeugd

1 team

C - jeugd

1 team

B - jeugd

1 team

A - jeugd

2 teams

Dames Senioren

1 team

Dames Recreanten

1 team

1.3

Sociale activiteiten
Naast de activiteiten, die SVS Schalkhaar ieder jaar organiseert, heeft de afdeling Handbal
ook haar eigen activiteiten. Evenals vorig jaar is er door een aantal ouders en leden weer
een succesvol jeugdkamp georganiseerd. De E- en D-jeugd hebben 2 nachten doorgebracht
in kampeerboerderij De Langenberg in Rijssen. Het was prachtig weer en een mooie locatie.
Daarnaast zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, o.a. handbal clinic door twee top
speelsters van landskampioen Dalfsen, het familiemixtoernooi, toernooi in Gasselternijveen
en het mixtoernooi in de kerstvakantie.

1.4

Beachhandbal
Al enige jaren is Beachhandbal bezig aan een opmars in handballand. Veldhandbal wordt,
zeker bij de hogere teams, bijna niet meer gespeeld.
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We zien dat verenigingen in de regio zijn overgaan tot aanleg van eigen beach
handbalvelden zoals ABS, Voorwaarts, Nieuw Heeten en Achilles (Apeldoorn). Dit maakt
effectief trainen mogelijk, en dat zien we bij deze verenigingen ook terug in de resultaten.

Ook onze jeugd heeft dit seizoen meer beach wedstrijden gespeeld. Met een aantal
omliggende verenigingen (ABS, Lettele) zijn er onderlinge wedstrijden gespeeld op
trainingsavonden in de maanden april tot en met juni.

Verslag commissie financiën
Financieel verslag S.V. Schalkhaar boekjaar 2016-2017 en begroting seizoen 2017-2018

Indeling:
Algemeen
Vergoedingen
Analyse werkelijke lasten en baten ten opzichte van de begroting
Begroting nieuwe seizoen
Toelichting op de balans en kasstroomoverzicht

Algemeen:
In het afgelopen seizoen zijn er een aantal wijzigingen geweest op persoonlijk niveau in het
voeren van de financiële administratie ten opzichte van vorig jaar.. De volgende functies zijn
te onderscheiden:
Penningmeester hoofdbestuur

: Marcel de Jonge

Hoofdadministratie

: Gert Meijerink

Assistent administratie exploitatie en sponsoring

: Pia Faber

Assistent administratie algemeen, voet- en handbal

: Hans Bultman (tot 1-6-2017)

: Marco Jonkergouw (vanaf 1-6-2017)
Penningmeester handbal
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Ledenadministratie
Backoffice sponsoring
Kas kantine

: Willy en Moniek Aarnink
: Frans Haarman
: Jan de Fooy en Tonnie Grolleman

De mutaties worden met het boekhoudprogramma Asperion bijgehouden. Aan het
hoofdbestuur wordt maandelijks gerapporteerd. Door de diverse functiescheidingen voldoet
de administratieve organisatie.

We zijn nog steeds een gezonde vereniging. Het eigen vermogen is voldoende en de
externe risico’s zijn beperkt. Er zijn echter wel (potentiele) financiële tegenvallers welke we
onder de aandacht willen brengen:

•

•

•

•

Het afgelopen jaar is helaas afgesloten met een negatief resultaat van ruim 12.000
euro. Deze wordt veroorzaakt door met name een fors verlies t.a.v. exploitatie
(-12.173 euro) en sponsoring (-11.325 euro). Dit verlies wordt deels gecompenseerd
door een positief resultaat aan de kostenkant.
T.o.v. de situatie juni 2016 is het totaal aantal leden met circa 5% gedaald. Deze
daling zit met name bij de tak “voetbal”. Aangezien de contributie opbrengsten een
aanzienlijk deel van de opbrengsten uitmaken zullen we alert moeten blijven zijn als er
zich een verdere daling voordoet.
Zoals vorig jaar reeds aangekondigd is het niet gelukt om voldoende nieuwe
sponsoren te werven. Bij de vaststelling van de begroting van de sponsorcommissie is
aan het begin van het jaar 2016-2017 hier beperkt rekening mee gehouden. Ondanks
het feit dat de sponsorcommissie qua bezetting weer op niveau is, hebben we hier
helaas een fors negatief resultaat behaald en hebben we, zoals reeds aangekondigd in
het jaarverslag 2015/2016, de reserves moeten aanspreken.
De opbrengst van de kantine is afgelopen seizoen fors gedaald ten opzichte van vorig
seizoen. De exploitatiecommissie heeft zelf ten doel gesteld om een handhaving van
de gebudgetteerde opbrengst in het komende seizoen te behalen. Hiervoor dienen wel
additionele acties ondernomen te worden

Kosten:
De kosten laten een stabiel beeld zien, waarbij er op totaal kostenniveau een positief
resultaat is gehaald. Onderstaand worden de resultaten toegelicht. Het blijft van belang om
vooral voorzichtig om te gaan met het maken van kosten. Wees en blijf zuinig, overschrijding
van het budget is ongewenst. Financiële contracten mogen alleen door financieel
verantwoordelijken, te weten de penningmeester tezamen met een 2e bestuurslid worden
afgesloten.
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Analyse werkelijke lasten en baten ten opzichte van de begroting

Lasten
Commissie voetbal
Deze commissie heeft een positief resultaat van 5,9%. Dit is een duidelijke verbetering t.o.v.
vorig jaar. Wel dient te worden vermeld, dat het budget het afgelopen jaar met ruim 5.000
euro is verhoogd t.o.v. het jaar 2015/2016. De werkelijke uitgaven van 2016/2017 zijn echter
gedaald t.o.v. de werkelijke uitgaven van 2015/2016 met circa 5.000 euro.

Commissie financiën
Deze commissie heeft een positief resultaat van 19,%. Dit wordt vooral veroorzaakt door de
lagere kantinekosten.

Commissie recreatie
Deze commissie heeft een positief resultaat van €1.076,-.

Commissie handbal
Deze commissie heeft een positief resultaat van 3,8%. Met name op het gebied van
kantinevergoedingen is een positief resultaat gehaald. De zaalhuur staat echter wel onder
druk en is met ruim 1.000 euro toegenomen.

Commissie communicatie
Deze commissie heeft een negatief resultaat van 49,7%. Extra kosten worden veroorzaakt
door de bouw en het onderhoud van de website. Deze zijn beide extern ondergebracht.

Algemene kosten
De algemene kosten hebben een positief resultaat van 5,8%. Er is een hogere bijdrage voor
kledingopbrengsten en een lagere bijdrage sportvoorziening

Baten
Ledenadministratie
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De opbrengst ledenadministratie heeft een negatief resultaat van 5,4%. De daling komt voort
uit een daling van het ledenbestand bij de voetbal van ruim 5%. Er zijn weinig afboekingen.
De ledenadministratie verdient ook dit jaar weer een groot compliment voor de verrichte
werkzaamheden.

Exploitatie
De kantine-exploitatie heeft een negatief resultaat behaald van 15,5%. De opbrengst heeft
zich ten opzichte van vorig seizoen met name in de eerste helft van het jaar stevig
verslechterd. Zoals reeds eerder aangegeven heeft de exploitatie commissie zichzelf ten
doel gesteld om een handhaving van de gebudgetteerde opbrengst in het komende seizoen
te behalen. Hiervoor dienen wel additionele acties ondernomen te worden .

Sponsoring
De sponsoring heeft een negatief resultaat van 18,9%.. Ondanks het feit dat de
sponsorcommissie qua bezetting weer op niveau is, hebben we, zoals reeds aangekondigd
in het jaarverslag 2015/2016, de reserves moeten aanspreken.

Acties en overige opbrengsten
De acties en overige opbrengsten hebben een negatief resultaat van 0,6%.

Begroting nieuwe seizoen
De volgende uitgangsposities zijn opgenomen voor deze begroting waaronder voornamelijk
het opvangen van de hiervoor genoemde financiële tegenvallers van belang zijn:

Lasten
-De lasten zijn begroot op basis van realisatie van het afgelopen seizoen en de wensen van
de diverse commissies. Belangrijke aspecten zijn:

•

•
•
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De post salaris en vergoedingen waaronder opleidingen is t.o.v. de begroting van het
afgelopen jaar met 7.500 euro toegenomen. Deze kostenverhoging is een gevolg van
het verhogen van de kwaliteit van de begeleiding binnen de breedtesport.
Het budget van de handbal is verhoogd met 4.000 euro door een verhoging van de
kosten van de zaalhuur en een verhoging van de vergoedingen.
Na een zeer constructief overleg is met de stichting 3S overeenstemming bereikt over
een eenmalige verlaging van de verschuldigde bijdrage sportvoorziening.
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Baten

•

•
•

Contributie: In de begroting is uitgegaan van een contributiestijging van 3% met name
als gevolg van stijgende kosten voor het verhogen van de kwaliteit van de trainingen
voor de breedtesport, het dalende ledenaantal en de reguliere inflatiecorrectie.
Bovengenoemde contributieverhoging dient nog te worden goedgekeurd in de
algemene ledenvergadering
Kantine exploitatie: rekening houdend met de doelstellingen van de Exploitatie
Commissie.
Sponsorinkomsten: rekening houdend met de doelstellingen van de Sponsor
Commissie.

.

Toelichting op de balans en kasstroomoverzicht

Materiële vaste activa
Het komende seizoen zullen er geen investeringen plaatsvinden.

Financiële vaste activa
SSS heeft het complex mede gefinancierd met een door de vereniging verstrekte lening. De
vereniging ontvangt hierover rente. De voorwaarden van de lening blijven ongewijzigd.

Voorraden
De voorraden bestaan uit voorraad exploitatie en emballage

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa bestaan onder andere uit sponsordebiteuren, lopende
bonussen van leveranciers (ontvangst in 2017), nog te ontvangen contributies (nihil per 30-62017) en gemeentelijke belastingen. Er is voor moeilijk inbare sponsordebiteuren een
voorziening oninbare vorderingen gevormd. Er lopen momenteel geen incasso maatregelen
tegen leden.

Liquide middelen
Het saldo liquide middelen is toereikend voor de lopende kasstroom.
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Voorzieningen

De reservering kunstgras is gevormd voor mogelijke toekomstige stijging van de vergoeding
sportvoorziening. De aanleg van het 3e kunstgrasveld heeft het voor de Stichting
Sportvoorziening Schalkhaar (3S) deels mogelijk gemaakt een contract af te sluiten met een
BSO instelling. Hierdoor kan 3S een aanzienlijke externe omzet behalen wat voor de
vereniging leidt, voor de looptijd van dit contract, tot lagere kosten vergoeding
sportvoorziening voor 3S. Het is onzeker is of na het einde van dit contract er opnieuw
externe omzet door 3S wordt gerealiseerd.

Naast de hiervoor genoemde reservering kunstgras is er een voorziening voor de exploitatie
van het A1 toernooi. De organisatie van het A1 toernooi heeft reeds het vorige boekjaar
bedongen dat de door hun in de afgelopen drie jaren behaalde resultaten
(sponsoropbrengsten minus kosten) beschikbaar is voor het A1 toernooi. Op dit moment
worden er een aantal ideeën uitgewerkt om aan het einde van dit seizoen c.q. aan het begin
van volgend seizoen een toernooi te organiseren.

Tevens is er nog een voorziening vanuit de beëindiging van de stichting Vrienden van
Schalkhaar met als doelstelling besteed te worden aan jeugdsportvoorzieningen. Zoals
eerder aangegeven kunnen verzoeken om van deze bijdrage gebruik te maken aan het
bestuur van SV Schalkhaar worden voorgelegd.

Overige schulden
De overige schulden bestaan onder anderen uit ontvangen kleding- en sleutelborgsommen.
De daling van de overige schulden ten opzichte van vorig jaar komt voort uit
momentopnamen

Kasstroomoverzicht 30 juni 2017
De daling van de liquide middelen wordt toegelicht in het kasstroomoverzicht. De mutatie
bestaat uit een afname door resultaat en afname van schulden en een toename door
afschrijvingen, afname van vorderingen, welke mutaties hierboven zijn toegelicht. De
ontvangst van inkomsten stopt op 30 juni en start weer in augustus. Veel verplichtingen
lopen door in de tussenliggende periode waardoor een groot deel van de liquide middelen
noodzakelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen. Voordat de contributiegelden in het
nieuwe jaar eind september weer worden ontvangen daalt de liquiditeit naar circa €20.000.

Kasstroomoverzicht prognose
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De prognose toont aan dat de liquiditeit voldoende blijft
Kasstroomoverzicht prognose
De afdeling handbal heeft afgelopen seizoen geopereerd binnen het gestelde budget. Er is
zelfs een gering voordeel ad 722 euro. Door een nagekomen factuur voor zaalhuur uit het
seizoen 2015-2016 ontstaat er een nadeel op de post zaalhuur. Dit is besproken in de vorige
ledenvergadering. Omdat de vacature voor de trainer Dames/A1 tijdens het seizoen 20162017 niet is ingevuld, ontstaat een voordeel op de post vergoedingen. Onze jeugdleden
presteren, gemotiveerd door de begeleiding, al jaren goed bij de verkoop van loten voor De
Grote Clubactie.

Verslag commissie exploitatie
Afgelopen jaar heeft de exploitatie afscheid genomen van Rob Beltman en Erik van
Empel, beiden hebben de afgelopen jaren een uitermate belangrijke rol gespeeld
binnen de EC.
Gelukkig hebben we de EC kunnen versterken met een jong en enthousiast team;
Ynze van Beek, Michiel Hullegie en Leon Aarnink zijn toegetreden. Zij gaan zich
onder andere bezighouden met het faciliteren van evenementen, zowel qua kalender
en promotie als barbezetting.
Daarnaast hebben we alle leveranciers op bezoek gehad en zijn nieuwe contracten
in de maak. Voor wat het aanbod in de kantine streven we erna om later dit seizoen
nieuwe producten aan te bieden.

Verslag commissie sponsoring
Voor wat betreft de afdeling sponsoring is er na een periode van beperkte bezetting en
activiteit weer nieuw bloed in de sponsorcommissie, hetgeen heeft geleid tot veel meer
activiteit en perspectief.
De sponsorcommissie is qua bezetting op orde geraakt en heeft een aantal belangrijke
stappen gezet. Zo zijn de meeste sponsoren bezocht en veel contracten verlengd, zijn er
nieuwe sponsoren geworven, reclameborden geplaatst en verwijderd en zijn de
adverteerders uit de goal begeleid naar adverteren in de nieuwe digitale nieuwsbrief. De
komende tijd zal er vol ingezet worden op verdere groei van de sponsorbijdrage, via oude en
nieuwe media.

Verslag commissie Communicatie
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Scoren met goede communicatie
•
•

Transitie van oude naar nieuwe media
Van 'brandjes blussen' naar ontwikkeling beleid

INTERNE COMMUNICATIE
•
•
•
•
•

Bezetting/vervulling vacatures op bestuursniveau; assistentie KNVB social
media campagne
Verbetering interne communicatie (Google Drive, E-mailadressen afgeleid van
@svschalkhaar.nl, niet op persoonsniveau)
Van print naar online, van GOAL naar E-Nieuwsbrief
Professionalisering programmaboekjes (lof voor Ynze van Beek en Frans
Haarman)
Beter, periodiek overleg tussen SV Schalkhaar en Stichting Sportvoorziening
Schalkhaar gewenst

EXTERNE COMMUNICATIE
•
•
•
•

Professionalisering website (gemiddeld 6.000 bezoekers per maand)
Inzet social media, w.o. Facebook SV Schalkhaar 748 volgers (Besloten
Facebook groep SV Schalkhaar: 416 leden), Twitter 1.589 volgers.
Assistentie sponsorcommissie bij transitie print-advertising naar onlineadvertising
Opbouw communicatiegroep: redacteuren, fotografen. Communiceren doen
we samen!

Niet Sport Activiteiten
Verslag NSA
De NSA (Niet Sport Activiteiten) heeft in het seizoen 2016/2017 drie activiteiten georganiseerd.
In november de Zwarte Pietenbingo, in januari het sportontbijt en in maart de Vossenjacht.
e
De bitterballenbingo kon helaas niet doorgaan ivm een wedstrijd van het 1 op zaterdagavond.
De pietenbingo werd druk bezocht, het sportontbijt werd voor de laatste keer georganiseerd ivm de
geringe opkomst en winterstop. De vossenjacht was een groot succes, er waren wel 20 vossen en er
deden veel jeugdteams mee. De NSA heeft in juni ook de lunch verzorgd tijdens de Meindert Jansen
Jeugdvoetbaldag.
NSA commissie: Dianne Evers, Fleur de Haan, Imke Obdeijn, Jose Ellenbroek, Marriet Tuinega, Thea
Wielens, Nadi Bruggeman, Timo Noordman, Jolanda Bergman, Henny van Empel en Henry vd
Wetering.
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Biljarten
De dinsdagavond ploeg "de croddenhoek" bestaat uit 12 leden waarvan er 10
biljarten. De woensdagploeg " kromme keu " bestaat uit 4 leden die ook alle 4
biljarten. Naast de regelmatige kantinediensten die wij draaien, organiseren wij elk
jaar een 10 over rood toernooi. Dit seizoen gaan wij die op dinsdag 16, woensdag 17
januari 2018 (dit zijn de 2 dagen dat de poulewedstrijden worden gespeeld) en op
vrijdag 19 januari 2018 worden de 1/2 finales en finale gespeeld. Met als hoofdprijs
een weekend voor 2 personen naar een van de Enjoy hotel van de familie Swartjes.
Op geven kan tot 1 januari 2018 via biljart@svschalkhaar.nl
Verder gaan wij gezamenlijk 1 keer per jaar naar een van de hotels van familie
Swartjes in Duitsland. Wij, de dinsdagavond ploeg, proberen altijd tegen een andere
biljart vereniging te spelen. De afgelopen 2 jaar hebben wij tegen een biljart
vereniging uit Okkenbroek gespeeld. Beide keren gewonnen!
Ter afsluiting van het seizoen spelen de dinsdag en woensdag tegen elkaar, dit doen
wij op een zaterdag. Mochten er nog leden zijn die willen biljarten kom gerust een
keer langs op de woensdag.

Jeu-de-Boules
" Hoe ouder hoe gekker " kun je ons gezellige jeu de boule groepje typeren.
Met momenteel 19 actieve spelers hebben wij de maandag- en vrijdagmiddag erg
veel plezier in ons spelletje.
Er wordt zeer serieus gegooid ook met de intentie om te winnen, maar meedoen is
belangrijker.
Regelmatig klinken de lachsalvo's over de baan en na afloop is het nog gezelliger.
Erg leuk was onze seizoen zomer afsluiting met een geweldige BBQ die samen met
een mooie party tent was geregeld door onze meester-kok Joop Versteege.
Wat stond het schortje hem prachtig .
Helaas was er ook droevig nieuws omdat Martin Kappert jarenlang lid deze zomer
overleed.
Wij hopen nog jarenlang van ons spelletje te kunnen blijven genieten.
Op de donderdagmiddag wordt er ook met de ballen gegooid door een groep
vrouwen.
Deze groep doet hierbij een oproep om meer vrouwen te betrekken bij dit leuke spel.
Iedere donderdagmiddag gezellig Jeu-de-boulen. Kom eens langs.
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