Datum: 23-03-2013
Betreft: Verslag algemene ledenvergadering 22 maart 2013
Locatie: Clubhuis SDO Hillegom
Aanwezig: zie presentielijst.
•

De vergadering wordt geopend door Nico van Bentem. Hij heet alle aanwezigen van
harte welkom en geeft het woord aan Meinhard van der Reep van de werkgroep SIB.
Meinhard vertelt in het kort het doel van de vergadering en geeft aan waarom men is
gekomen tot de nieuwe verenigingsstructuur. Desgevraagd geeft Nico van Bentem
aan dat hij volledig achter deze beslissing staat en graag wil mee werken zodat de
SIB ook in de toekomst succesvol mag zijn.

•

Huishoudelijk reglement.
In de uitnodiging zijn twee huishoudelijke reglementen toegevoegd. Dat betreft het
huishoudelijk reglement van het SIB Loopcollectief (bijlage 1b) en het huishoudelijk
reglement van Sporting S.D.O. (bijlage 1a).
Het voornoemde reglement is ter kennisname toegevoegd en wordt in de vergadering
niet besproken.
Ad van der Vlugt geeft namens de werkgroep SIB uitleg over de artikelen die in de
vergadering artikelsgewijs worden doorgenomen.
Ad geeft aan dat het Veiligheidsreglement als bedoeld in artikel 11 nog niet is
opgesteld door het bestuur.
Na de bespreking van het huishoudelijk reglement SIB wordt aan de leden gevraagd
om instemming van het reglement.
Stemming: leden stemmen unaniem in met het huishoudelijk reglement.

•

Introductie SDO.
Bert Bols geeft als voorzitter van de Sporting SDO (Sporting Samenspel Doet
Overwinnen) uitleg over de omni-sportvereniging.
SDO is een omni-sportvereniging waarbij de vereniging is opgedeeld in afdelingen die
geheel zelfstandig opereren. Bij SDO betreft dit de korfbal afdeling, de tafeltennis
afdeling en het SIB Loopcollectief.
De voordelen van deze constructie zijn o.a.:
- aansprakelijkheid. Bestuurleden zijn in principe niet aansprakelijk
- ongevallenverzekering.
- subsidieverstrekking gemeente. Door de toevoeging van de SIB ontvangt de
vereniging meer subsidie.
- gebruik clubgebouw. De SIB kan gebruik maken van het clubgebouw.
De SIB betaalt geen huur voor het gebruik van het gebouw van SDO. Dit wordt
bekostigd door de subsidie die SDO ontvangt van de gemeente Hillegom.
Het verenigingsgebouw is voor de leden tegen geringe vergoeding te huur voor het
houden van feesten en partijen.
Meinhard van der Reep vraagt aan de leden of de relatie tussen de SDO en SIB
duidelijk is en er nog vragen zijn.
Relatie/vragen: leden hebben geen vragen over de relatie tussen SDO en SIB.
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•

Verkiezing bestuursleden.
Meinhard van der Reep vertelt dat de werkgroep een overleg heeft gevoerd met
kandidaten voor het bestuur van de SIB. De kandidaten en hun beoogde taak staak
vermeld in bijlage 2 van de uitnodiging.
Meinhard vraagt aan de leden of behoefte is aan een hoofdelijke stemming over de
invulling van de bestuursleden en hun beoogde takenpakket.
Stemming: De leden hebben geen behoefte aan een hoofdelijk stemming en gaan
akkoord met de beoogde kandidaten en taakverdeling.
Hierop wordt het nieuwe bestuur geïnstalleerd:
Voorzitter:
Gerda Methorst
Secretaris:
Feike Hoekstra
Penningmeester: Nathalie de Waard
Technische zaken:
Bert Beusen
Activiteiten:
Nico van Bentem
PR & Communicatie:
Sjaak van der Weijden.

Hierna wordt de vergadering voort gezet onder leiding van Gerda Methorst (vz).
•

Activiteitenplan SIB 2013
Bijlage 3 wordt doorgenomen.
De leden komen met de volgende suggesties:
- op 8/9 juni is de Samenloop voor Hoop. Kunnen we als SIB ook een of meerdere
teams aandragen? (Adrie Schoonderwoerd/ Frank Out)
- deelname halve marathon in Hoorn (Sjaak Reijerkerk)
- Zilveren Kruis Achmea Loop te Haarlem ipv Dam tot Dam (Caroline Bon).

•

Dutchrunners.
Ad van der Vlugt vertelt in kort over de voordelen van de Dutch Runners (bijlage 4).
De werkgroep beveelt het bestuur aan om de trainers en begeleiders aan te melden.
Daarnaast kunnen ook individuele leden zich via de club aanmelden.
De bijdrage hiervoor wordt apart in rekening gebracht.

•

Start Balans en begroting 2013.
Aan de hand van bijlage 5 wordt de begroting en de beginbalans 2013 door genomen.
De huidige vergoedingswijze (puntensysteem) van trainers en begeleiders wordt voor
2013 gecontinueerd.

•

Vaststelling contributie 2013.
Stemming: De leden gaan akkoord met het voorstel om de contributie voor 2013 niet
te wijzigen en vast te stellen op € 18,25 per kwartaal.

•

Benoeming kascontrole commissie.
Caroline Bon, Rita Verschoor en Aad van Nobelen nemen voor 2013 zitting in de
kascontrole commissie.

•

Erelid.
Leo Warmerdam wordt vanwege zijn grote verdiensten in het verleden benoemd tot
erelid van de vereniging.
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•

Ter tafel gekomen onderwerpen.
De leden komen met de volgende vragen:
- kan er een ledenlijst komen en is deze dan openbaar?
Reactie: ja, maar alleen met toestemming van de individuele leden. Daarnaast
is gewenst dat de trainers beschikken over een aanspreekpunt voor
calamiteiten.
- Is betaling per automatische incasso mogelijk?
Reactie: Dit punt wordt uitgezocht. Automatische incasso’s zijn niet gratis.

•

De voorzitter sluit de vergadering om 21:40 uur.
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