
Algemene ledenvergadering 
SV.Mussel 
d.d. 22 november 2019.     Verslag jaarvergadering. 
 
 
1. Opening. 

● De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet een ieder welkom. De 
presentielijst is ingevuld. Er zijn dit jaar in totaal 34 personen aanwezig op de 
vergadering. 

 
2. Vaststellen van de agenda. 

● We verplaatsen de pauze na agendapunt 11. De agenda wordt vastgesteld. 

 
3. Ingekomen stukken. 

● Er zijn geen stukken binnen gekomen. 
 
4. Mededelingen. 

● De secretaris noemt de namen die met kennisgeving afwezig zijn. Er zijn 30 personen 
die zich hebben afgemeld.   

 
5. Verslag van de ALV 2018. 

● Een bestuurslid leest het verslag voor.  
● Het verslag wordt vastgesteld en getekend. 

 
6.  Algemeen jaarverslag. 

● Het verslag is middels mail verstuurd naar alle leden. 
● Vanuit de vergadering wordt er opgemerkt dat de begeleiding bij het 35+ team niet 

klopt. De secretaris zal de mutatie bewerkstelligen. 
● Er zijn verder geen opmerkingen zodat dit verslag wordt vastgesteld en getekend. 

 
8.   Jaarverslag penningmeester 2018-2019. 

● De penningmeester neemt de balans en de resultatenrekening door.  
● Er zijn enkele vragen en opmerkingen, die het bestuur beantwoord en toelicht, wat 

betreft de resultatenrekening. 
● Er wordt een opmerking gemaakt dat wij als club momenteel veel geld kwijt zijn aan 

gas, elektriciteit en water. 
● De penningmeester merkt op hoe belangrijk sponsoring van de club is dat we 

daardoor financieel gezond zijn, dat het belangrijk is dat we met zijn allen de club 
gezond houden en dat daar niet alleen het bestuur voor verantwoordelijk is. 
                          

9.   Begroting seizoen 2019-2020. 
● De penningmeester neemt de begroting door.  
● Er wordt opgemerkt dat onze club veel reclameborden hebben, dit brengt veel 

inkomsten met zich mee. Complimenten dat hier zoveel borden hangen, hier zit veel 
werk in om dit zo te behouden. 

● Begroting vastgesteld. 
● De voorzitter bedankt de penningmeester voor bewezen diensten. 

 
 
 



10.   Verslag en benoeming kascontrolecommissie. 
● Het verslag wordt voorgelezen door de voorzitter. 
● De kas is gecontroleerd door twee leden van de vereniging 
● De vergadering verleent de penningmeester decharge. Er zijn geen opmerkingen. 
● De voorzitter bedankt de kascontrole commissie 
● De nieuwe commissie zal bestaan uit twee nieuwe leden.  
● Een ander lid  is reserve. 

  
11.   Vaststellen van de contributie. 

● De volgende contributiebedragen( per kwartaal en exclusief waskosten en 
kledingfonds) worden, nadat de vergadering geen opmerkingen heeft, voorgesteld per 
01-01-2020. 
 - tot 16 jaar : € 28,75  

  - 16-19 jaar : € 34,50  
  - va.19 jaar : € 43,00 

● De vergadering stemt unaniem in met het voorstel. De contributiebedragen zijn 
daarmee vastgesteld. 

 
……………… PAUZE………………….      
 

12.    Sluiting kantine? 
De voorzitter geeft een presentatie over vrijwilligers en SV Mussel. 
 

● Er worden punten behandeld waarom mensen geen tijd hebben om vrijwilliger te zijn. 
Een van de punten is dat de pensioenleeftijden zijn omhoog gegaan. 
We kunnen dit oplossen door betaalde krachten in te huren, maar dan moet de 
contributie nog hoger. 

● Prioriteit van de personele bezetting van de kantine ligt op de donderdag tijdens 
klaverjassen en op de zaterdagen. 
Betaalde krachten voor de kantine zijn steeds moeilijker te vinden. 
Een oplossing kan zijn om selectiespelers in te zetten voor kantinedienst. 
Selectiespelers hebben dan bardienst op de dinsdag en de donderdag (wanneer er 
geen klaverjassen is). Betalen deze avonden alleen mogelijk met pin transacties. 

● Voorstel is ook om de club energiezuinig te maken. Investeringen kosten na aftrek 
subsidie rond de 20.000 euro. Aanleg van zonnepanelen langs het 
evenemententerrein en led lampen rondom het veld. 

● Bij (nieuwe) leden vragen wat ze voor de club kunnen betekenen. 
● Schoolvoetbal organiseren om op die manier meer leden te genereren. 
● Voor de oudste jeugd voetbal organiseren op de vrijdagavond. 
● De voorzitter vraagt de aanwezigen om met suggesties en opmerkingen te komen 

n.a.v. de presentatie over tekort aan vrijwilligers/leden. Dit mag ook na de 
vergadering. 

● Er komt een opmerking of we bekend zijn dat er subsidie potjes zijn binnen de 
gemeente hiervoor. De voorzitter legt uit dat hier gesprekken over gevoerd zijn. 

● Er worden een aantal vragen over de presentatie gesteld die de voorzitter toelicht. 
● Er komt een voorstel of er een werkgroep gemaakt kan worden die intern 

onderzoeken of er draagkracht is om te gaan samenwerken met een andere club in de 
regio. Om dan samen te werken met de jeugdteams. Hier komen we als bestuur later 
op terug. 
 



 
Er worden twee voorstellen in stemming gebracht. 

● Niemand is tegen om het plan rondom inzet van selectiespelers in de kantine uit te 
werken, voorstel unaniem aangenomen. 

● Niemand tegen investeringen duurzaamheid, voorstel unaniem aangenomen. 
 

 
 
13.   Rondvraag. 

● Kan er een kalender komen in de kantine wanneer de container weg gaat. Dit gaat af en 
toe fout. Antwoord: Hier is inmiddels een kalender voor gedownload en die hangt in de 
kantine. 

● Kunnen de elftal foto’s ge update worden op de website. Antwoord: Planning moet nog 
gemaakt worden. 

● De nieuwjaarsreceptie is  4 januari vanaf 17 uur. 
 

14.   Sluiting. 
● De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur. 

 
  
 


