
   
 

 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING SPORTCLUB GESTEL`18 

GEHOUDEN OP MAANDAG 16 DECEMBER 2019. 

 

1. Opening. 

Welkom allemaal met een speciaal woord van dank aan de ereleden. Bij voorbaat al bedankt 

voor jullie betrokkenheid om vanavond aanwezig te zijn. Wij vertrouwen op een constructieve 

avond waarin iedereen zijn inbreng kan hebben. Meteen ook het verzoek om de presentielijst 

te tekenen. Leo de Bakker heeft zich afgemeld. 

 

Vandaag de 2de ALV van SCG’18. In deze vergadering wilt het bestuur jullie informeren en 

verantwoording afleggen over het vastgestelde en uitvoerde beleid van seizoen 2018-2019. 

Ook willen wij waar mogelijk vooruitblikken naar het seizoen 2019-2020. Op zich wel wat 

vreemd daar wij al halverwege dit seizoen zijn, maar toch. 

 

Hoe ziet de avond eruit. Jullie hebben allemaal de agenda op de site en per mail kunnen lezen 

en voorafgaand hier de notulen van de ALV van 26 november 2018 kunnen lezen.  

 

Zelf zal ik puntsgewijs een toelichting geven over aantal bestuurlijk/organisatorische zaken. 

Daarna gaat Jeroen, onze penningmeester, tekst en uitleg geven over de financiële zaken. 

Vervolgens geeft Eric, bestuurslid Voetbalzaken, uitleg over zijn portefeuille. Willy en Frenk, 

wedstrijdsecretarissen, gaan in op organisatie van de wedstrijden. Ben, bestuurslid 

accommodatie, licht onze huisvesting toe. Dirk, bestuurslid Jeugdzaken/jeugdvoorzitter a.i., 

deelt zijn acties bij de jeugd. Sjaak, bestuurslid Vrijwilligers en vice voorzitter, licht zijn 

portefeuille toe. Peter Mosselman, namens de supportersvereniging, krijgt daarna het woord. 

Ook hier aanwezig zijn vertegenwoordigers van Stichting Zegenwerp, Heidelust en 

Ontspanning mochten vragen zijn over hun activiteiten. 

 

Bij elk onderdeel is na de toelichting meteen de gelegenheid om vragen te stellen over het 

betreffende onderwerp. Nabranders kunnen bij de rondvraag gesteld worden. Mochten wij 

echter niet direct antwoord kunnen geven dan komen wij daar zo snel mogelijk daarop terug 

richting de vragensteller. 

 

Het bestuur biedt voor en na deze vergadering één consumptie aan. Ons streven is om de ALV 

om 22.00 uur te sluiten. 

 

 

2. Notulen van de vorige algemene leden vergadering 26 november 2018. 

Stand van zaken maand juli. 

Notulen van de ALV 26 november 2018 worden in zijn geheel akkoord bevonden en daarmee 

vastgesteld. 

 



3. Terug en vooruitblik Bestuurlijke en organisatorische zaken 

Als we terugblikken wil ik eerst een moment stilstaan bij onze dierbaren die ons afgelopen 

seizoen zijn ontvallen en ook om de zieken onder ons de kracht te geven, voordat we verder 

gaan met de vergadering. Uiteindelijk draait alles om mensen en is voetbal maar een bijzaak. 

 

Afgelopen seizoen heeft het bestuur structureel overleg en afstemming gehad en zijn 

afspraken gemaakt met diverse partijen, dat zich ook doorzet in de komende jaren.  

• Wat betreft onze accommodatie was dat op bestuurlijk en op projectniveau met de 

gemeente. Ben heeft in mei ook gebruikgemaakt van het inspreekrecht van de 

gemeenteraad om namens de club het belang van vernieuwde accommodatie toe te lichten.  

• Met onze zustervoetbalverenigingen is drie maal overleg geweest op voorzittersniveau 

over gemeenschappelijke bestuurlijke vraagstukken.  

• Met de Stichtingen Heidelust en Zegenwerp is overleg geweest over de afwikkeling en 

exploitatie van de sportparken en met stichting Ontspanning over het beheer van de 

kantine. Onder meer afgesproken dat als bewust zaken vernield worden deze schade moet 

worden betaald door het elftal of persoon die dat veroorzaakt.  

• Omdat op en langs de velden en op sociale media wel eens ongeregeldheden plaatsvinden 

is door het bestuur contact gelegd met de betreffende verenigingen om de kosten te 

verhalen of onze zorgen uit te spreken om maatregelen te treffen.  

• Met Bint is overleg geweest voor het opzetten van Walking Football.  

• Met de politie, zijnde de wijkagent, zijn overleggen geweest over veiligheidszaken en 

overlast.  

• Met de organisatie van het Six Day Toernooi is overleg geweest met de  afspraak dat 7 

juni het toernooi op Zegenwerp plaatsvindt. 

• Met Victoria zijn overleggen geweest over de organisatie/afstemming van diverse 

activiteiten. 

• Met scouting Petrus Donder zijn gesprekken geweest over de mogelijkheid dat zij buren 

worden van onze club en wat wij voor elkaar kunnen betekenen 

 

Het bestuur heeft afgelopen seizoen beleid vastgesteld en geeft daaraan uitvoering.  

• In het kader van de AVG heeft het bestuur een privacyverklaring opgesteld over de wijze 

van verwerking van persoonsgegevens.  

• Het bestuur wil dat SCG’18 een veilige voetbalvereniging is waar iedereen met plezier 

bezig is met voetbal en heeft daarvoor beleid geformuleerd en een reglement opgesteld 

over vertrouwenspersonen. Ook heeft het bestuur 2 personen bereid gevonden om 

vertrouwenspersoon te zijn voor onze club.   

• In samenspraak met Stichting Ontspanning en het kantine personeel is het NIX18 

Alcoholbeleid vastgesteld.  

• Het bestuur heeft een 2-tal zaken vastgesteld wat betreft haar sanctiebeleid, te weten over 

Roken, Drugs en Alcohol en over het laten spelen van niet speelgerechtigde personen. Het 

bestuur is voornemens om per 1 januari 2020 het sportpark op zaterdag tot 15.00 uur 

rookvrij te verklaren in het belang van onze jeugd. 

• De kledingcommissie heeft een webshop voor leden opgezet waar tegen aantrekkelijke 

prijzen kleding en materialen besteld kunnen worden. 

• Onlangs heeft het bestuur gevolg gegeven aan de belofte om een protocol Lief en Leed op 

te stellen. Deze is onlangs vastgesteld en gepubliceerd. 

• Wat betreft het beleid over jubilarissen hebben wij dit helaas moeten aanpassen en kunnen 

wij niet nakomen wat wij in de vorige ALV hebben gemeld. Het zegt echter niets over de 

waardering en vinden deze gedwongen aanpassing zeer vervelend. Het is namelijk zo dat  



 

 

 

door de fusie heel veel administratieve gegevens bij de KNVB en sportlink van de 2 

voormalige verenigingen verloren zijn gegaan. Daar hebben wij zelf geen enkele rol in 

gespeeld. Ook zijn veel foutieve zaken in het systeem geslopen. Door Anjo, 

ledenadministratie, is heel veel uitgezocht om alles bij het oude te krijgen. Dat is tot onze 

grote teleurstelling niet mogelijk geweest. Vandaar dat wij in het protocol Lief en Leed 

vermeld hebben dat wij de jubilarissen eren met hun lidmaatschap van SCG’18 en daarbij 

dus niet het lidmaatschap van de voormalige vereniging betrekken.  

 

In de vorige ALV hebben wij gemeld diverse vacatures te hebben. Eén daarvan hebben was 

de functie van bestuurslid Jeugdzaken/jeugdvoorzitter. We hebben met Dirk de Bruin deze 

functie tussentijds op interim basis kunnen invullen en waren en zijn daar erg blij mee. Of hij 

daar een vervolg op mag geven ligt straks in jullie handen bij de bestuursverkiezing.  

 

SCG’18 heeft een donatie ontvangen van de familie van Engelen naar aanleiding van het 

overlijden van ons erelid Frans van Engelen. Wij hebben in overleg met Ine besloten deze 

donatie te besteden aan het plaatsen van een dug-out voor personen welke niet goed te been 

zijn.  

 

4. Financiën: 

a. Financieel verslag seizoen 2018/2019. 

Door de penningmeester is het verslag gepresenteerd aan de leden. 

Vanuit de leden zijn er geen op of aanmerkingen op het financieel verslag.. 

 

b. Verslag kascommissie over het seizoen 2018/2019. 

Door Robert Simsons is namens de kascommissie welke verder bestond uit Chris Milder en 

Jan Scheepens verslag gedaan betreft de jaarrekening over het seizoen 2018/2019 aan de 

leden op de vergadering.  

Hij gaf aan dat de financiële boekhouding van de vereniging over het seizoen 2018/2019 door 

hen zijn gecontroleerd en er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd en in orde is 

bevonden. Kascommissie stelde voor penningmeester (bestuur) voor haar gevoerde beleid 

decharge te verlenen. De aanwezige leden stemde hiermee in. 

 

c. Vaststellen begroting 2020/2021. 

Vanuit de leden zijn er geen op of aanmerkingen over de begroting voor 2020/2021 en 

hiermee is de begroting vastgesteld. 

 

d. Vaststellen contributie 2020/2021. 

Voor het jaar 2020/2021 wordt de contributie geïndexeerd (1,7%). 

De contributie voor het seizoen 2020/2021 wordt vastgesteld op: 

 

Senioren  € 185,50 

Junioren  € 140,00  Jeugd onder 19 

Pupillen  € 119,50 Jeugd onder 13 

Kabouters  €   61,00 Jeugd onder 7 

Dames 30+  €   92,75 

Walking Football €   92,75 

 



d. Benoeming kascommissie 2020/2021. 

Volgens de statuten mogen de leden voor de duur van drie jaar worden benoemd en treden 

volgens een op te maken rooster af. Aftredend is Robert Simons. 

Paul van Gestel vervangt Robert Simons in de kascommissie. 

 

Jan Scheepens, Chris Milder en Paul van Gestel worden benoemd voor de kascommissie 

2020/2021. 

 

5. Terugblik en vooruitblik over het afgelopen en nieuwe seizoen: 

a. Voetbal zaken (Eric van Kessel) 

 

Leden Technische Commissie 

Het afgelopen seizoen hebben er binnen de TC een aantal wijzigingen plaatsgevonden: 

De TC bestaat sedert dit seizoen uit : 

Toon van Kessel, belast met de onderbouw 

John de Laat, belast met de bovenbouw 

Maurice van de Pol , voor de senioren 

Bart Schakenraad, Opleidingen 

 

Jurgen Gerrits, trainersondersteuning en begeleiding 

Eric van Kessel , gelegeerd vanuit het bestuur 

 

Taak TC 

De technische commissie maakt het beleid op voetbaltechnisch gebied voor de gehele 

vereniging. De technische commissie legt verantwoording af aan het bestuur. De technische 

commissie voert het beleid uit, stelt regels op en communiceert en coördineert binnen de 

vereniging de voetbaltechnische zaken en neemt initiatief om deze te verbeteren en te 

optimaliseren. 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

De technische commissie heeft handelingsvrijheid binnen het gestelde in het beleidsplan. 

De technische commissie houdt het bestuur van alle relevante ontwikkelingen op de hoogte en 

rapporteert in de maandelijkse vergadering. Te nemen beslissingen ten aanzien van personen 

en/of goederen zullen worden voorgelegd aan het bestuur. De technische commissie is 

volledig verantwoordelijk en bevoegd voor het indelen van de teams en het begeleiden, 

sturen, opleiden en ondersteunen van het gehele technische kader, conform het opgestelde 

beleid. 

 

De TC vergadert maandelijks. Twee keer per jaar, of wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, 

wordt er een gezamenlijke vergadering gearrangeerd, waarbij trainers en/of leiders aanwezig 

zijn, waaronder de opstart bijeenkomst voor het seizoen. Daarnaast heeft TC vergadert met de 

JC, met de coördinatoren jeugd en heeft overleg met de staf van de selectie 1,2 en dames en 

spelersraad. 



Voorts zullen vergaderingen worden gehouden wanneer de een der leden van de TC dit nodig 

of wenselijk acht. 

Gedurende de zomerperiode heeft de TC voortdurend vergaderd om de samenstelling van de 

teams rond te krijgen en daarbij trainers aan te trekken. Het valt op dat dit erg moeizaam ging. 

Uiteindelijk is het wel gelukt voldoende trainers aan ons te verbinden en de samenstelling van 

de teams rond te krijgen. Een woord van dank aan  de coördinatoren trainers en leiders die dit 

mede ingevuld hebben is op zijn plaats. 

Overigens missen wij nog steeds coördinatoren voor de bovenbouw en daarom ook dank aan 

John de Laat en Jurgen Gerrits die dit er steeds maar even bij doen. 

Wat hebben we verder gedaan en wat loopt er nog ? 

- De TC heeft in de afgelopen periode het jeugd voetbalbeleidsplan, samengesteld door 

Bart Jurgen en John, ingevoerd 

- Aanschaf Sportsvieuw camerasysteem voor het opnemen en analyseren van 

wedstrijden 

- Opstart pilot Talento, een spelersvolgsysteem 

- Opstart pilot derbystar voetballen 

- Start Invoering kaboutervoetbal 

- Opstart walking football , met dank aan Nick Vliegenthart 

- Opstart cursus JVTC 

De TC wil een ieder bedanken voor zijn of haar bijdrage. 

 

b. Wedstrijdsecretariaat jeugd en senioren (Anjo Versfeld, Willy van Vught en Frenk 

van Wordragen) 

 

Jaarverslag wedstrijdsecretariaat jeugd seizoen 2018- 2019 

In het 1e jaar van SCG’18 begonnen we bij de jeugd in totaal met 32 teams (jongens- en 

meisjesteams) waarvan 12 juniorenteams en 20 pupillenteams 

 

De 1e teams van SCG’18 die najaarskampioen werden in december waren de JO11-1 en 

JO12-2 

 

In het voorjaar waren er wederom 2 kampioensteams bij de jeugd. JO19-2 werd ongeslagen 

kampioen (in een rechtstreeks duel met de destijds medekoploper werd ook de laatste 

wedstrijd van de competitie gewonnen).  

JO13-1 werd kampioen in de eerste klasse (officieus werden zij daarmee hoofdklasser) 

 

De JO19-2 pakte de dubbel want zij bereikten de bekerfinale en deze werd door hen op 1 juni 

bij een eindstand van 1-1 met penalty’s (3-4) gewonnen. 

 

Wij hebben nagenoeg geen problemen gehad om alle thuiswedstrijden van de junioren te 

voorzien van eigen scheidsrechters, dit dankzij de inzet en flexibiliteit van onze 

scheidsrechters. 

Voor de pupillenwedstrijden O11, O12 en O13 (8x8) werden de jongens en meisjes van de 

Onder 17 teams wekelijks als scheidsrechters ingezet in het kader van het te behalen 

spelregelbewijs. 

 



Mede dankzij de medewerking van leiders / trainers van alle jeugdteams hebben we zonder 

veel problemen - waar nodig - wedstrijden op tijd kunnen verplaatsen. 

 

Het gebruik van sportpark Heidelust was het afgelopen seizoen nog noodzakelijk en door de 

duidelijke afspraken die er waren gemaakt (welke elftallen voor de winterstop en welke erna 

daar zouden spelen) leverde ook dat geen problemen op. 

 

Namens het wedstrijdsecretariaat van de jeugd zowel van de junioren als pupillen willen wij 

iedereen hartelijk  danken voor jullie medewerking en hopen dat dit een continuïteit wordt 

voor de komende seizoenen. 

 

Jaarverslag senioren seizoen 2018-2019 

In dit 1ste fusie jaar begonnen de senioren van SCG’18 in totaal met 16 teams, te weten: 

3 heren zaterdag teams 

2 dames teams zondag en 1 dames 30+ team 

3 heren teams zondag A Categorie en 

7 heren teams zondag recreatie B Categorie 

 

Resultaten die benoemswaardig zijn: 

1 Kampioen heren zaterdag 3 

1 Bekerwinnaar heren zaterdag 2 

1 promotie heren zondag 2 

Nogmaals van harte gefeliciteerd met deze bijzondere resultaten. 

Er is geen enkel team gedegradeerd. 

Helaas had het 4de  te kampen met een zeer kleine competitie, waardoor zij nogal eens op een 

zondag waren vrij gepland. 

 

Dankzij een voortreffelijk breed inzetbaar scheidsrechterskorps konden er meer dan 150 

senioren  thuis wedstrijden worden gespeeld zonder noemenswaardige incidenten. In 

tegenstelling tot een enkele uitwedstrijd die helaas voortijdig werden gestaakt. Voornamelijk 

het 9de elftal heeft nare ervaringen gehad bij één van deze uitwedstrijden. 

 

Complimenten aan de recreanten B categorie spelers. Het aantal gele en rode kaarten bleef 

redelijk binnen de perken. In tegenstelling tot de A Categorie spelers, die wel vele kaarten 

hebben geïncasseerd. Gelukkig zijn er nagenoeg geen zware blessures te melden. Al met al 

een sportief seizoen met wisselende resultaten in de eindklassering. 

 

Woord van dank, aan alle teams managers die bereid waren om gastspelers uit te lenen als een 

collega team moeite had om de teambezetting ronde te krijgen. Ook dank voor de 

bereidwillige samenwerking en begrip als een team niet op hun favoriete tijdstip en/of 

wedstrijdveld kon spelen. 

 

c. Accommodatie en Sponsoring (Ben van den Bogaard) 

 

Accommodatie seizoen 2018-2019 

In dit eerste jaar van de nieuwe club moest er gebruik gemaakt worden van 2 sportparken. 

De trainingen werden zoveel als mogelijk op Zegenwerp gepland echter voor de jeugd 

wedstrijden was er wekelijks ook een programma op Heidelust. 2 sportparken onderhouden 

was voor onze vrijwilligers een flinke klus. Dankzij hun grote inzet is alles naar wens 



verlopen en kon richting einde seizoen een begin gemaakt worden met het buiten gebruik 

stellen van sportpark Heidelust. Ter voorbereiding van de grote aanpassingen op sportpark 

zegenwerp werden alle bruikbare materialen verzamelt en getransporteerd naar Zegenwerp.  

Na een voorbereiding van ruim 2 jaar kon de projectgroep in april het startsein geven voor de 

nieuwbouw van de extra  kleedlokalen. Vanaf dat moment hebben de aannemers samen met 

onze vrijwilligers met man en macht gewerkt om alle gewenste aanpassingen voor het nieuwe 

seizoen klaar te hebben. Zelfs tijdens de vakantie periode is er hard doorgewerkt met een 

resultaat wat er mag zijn. Extra kleedlokalen, een interne verbouwing,  een extra 

kunstgrasveld is aangelegd, het zwembadveld is verplaatst en 3 velden werden voorzien van 

de nieuwste led verlichting.  Daarnaast zijn er vele duurzaamheid voorzieningen aangebracht 

waardoor de kleedaccommodatie nu geheel gasvrij is. Ook de buitenkant van onze 

accommodatie heeft een mooie facelift gehad. Kortom, een accommodatie die klaar is voor de 

toekomst en die tot stand gekomen is dankzij een prima samenwerking met gemeente, 

aannemers, vrijwilligers en vele sponsoren.  

 

De accommodatie werkgroep bestaat uit ruim 20 vrijwilligers die, naast het veld , groen  en 

gebouwonderhoud ook 3x per week alle kleedlokalen schoonmaken, het toezicht verzorgen 

tijdens trainings avonden en het beheer van de voetbalmaterialen verzorgen. 

Zij doen heel veel zichtbaar, maar ook veel onzichtbaar werk wat toch erg belangrijk is voor 

het goed functioneren van onze club. 

Ik wil daarom afsluiten met deze vrijwilligers hartelijk te bedanken voor hun inzet voor 

SCG’18. 

 

 Sponsorzaken en kleding 

Aan het begin van seizoen 2018-2019 is de hele club voorzien van nieuwe kleding. 

Gelukkig hebben nagenoeg alle teams een shirtsponsor. Samen met de nieuwe hoofdsponsors, 

de uitbreiding van  reclameborden en doeken wordt er een mooie opbrengst gegenereerd. Ook 

hebben diverse sponsoren een bijdrage geleverd in de aanschaf van trainingspakken, jassen en 

overige materialen. 

Kortom, dankzij de vele sponsoren loopt de vereniging er netjes bij. Hiervoor onze dank. 

 
d. Jeugdafdeling (Dirk de Bruin) 

Dirk gaf aan dat binnen de jeugdcommissie taken verdeeld zijn en waar men dan ook voor 

verantwoordelijk is binnen deze commissie. Binnen de jeugdcommissie zijn er diverse 

coördinatoren. Regelmatig is door coördinatoren van uit de jeugdafdeling overleg met de TC 

van de vereniging. In overleg met TC worden er o.a. cursussen aangeboden voor trainers bij 

de jeugdafdeling. Uiteraard worden er ook diverse activiteiten georganiseerd door de 

jeugdcommissie. Het is jammer dat het geplande thuis toernooi in januari niet door kan gaan 

in verband te weinig inschrijvingen.  

e. Vrijwilligersbeleid (Sjaak Thijssen) 

Binnen onze vereniging zijn we tot invoering gekomen met Verklaring Omtrent goed Gedrag 

(VOG) voor alle kaderleden. Ieder die een vrijwilligerstaak uitvoert binnen onze vereniging 

heeft het verzoek gekregen om hieraan mee te werken. Tot nu toe heeft 60% VOG verklaring 

in geleverd. De personen welke tot heden toe nog geen VOG hebben ingeleverd, krijgen een 

reminder om dit op korte termijn af te werken. 

 

Sjaak geeft aan dat het bestuur zich zorgen maakt omtrent het vergoedingenbeleid. Steeds 

meer vrijwilligers vragen een vergoeding, dit is voor een vereniging niet meer op te brengen. 

Als dit de trend is voor in de toekomst, betekent dit dat we genoodzaakt zijn de contributie 

drastisch te moeten verhogen. Onze verenging bestaat momenteel uit een ± 200 vrijwilligers.   



 

 

f. Stichting Heidelust 

Rick gaf aan dat SCG’18 akkoord is gegaan met de overname van de schuld van Stichting 

Heidelust en daarbij alle rechten en plichten heeft over genomen. Dit was noodzakelijk om de 

beschikking te krijgen van alle activa van de Stichting in verband aanleggen van tweede 

kunstgrasveld op sportpark Zegenwerp. 

Naar aanleiding van vraag van uit de vergadering gaf Rick aan dat in overleg met de 

gemeente het gehele financieringsproces budgettair neutraal dient te verlopen. In dit kader 

heeft de gemeente bevestigd dat de schuld die SCG’18 heeft over genomen binnen afzienbare 

tijd zal afwikkelen.  

 

g. Supporters vereniging Victoria (Peter Mosselman) 

Peter Mosselman complimenteerde het bestuur met de gedane werkzaamheden welke er 

hebben plaats gevonden. Supportersvereniging Victoria heeft als doel het verstevigen van de 

onderlinge band tussen voetballers en supporters van SCG`18. Door Supportersvereniging 

Victoria is o.a. succesvol fiets en puzzel evenement T(r)appen & Happen georganiseerd wat 

bijzonder goed is verlopen. Supportvereniging Victoria telt momenteel 409 leden.  

 

6. Bestuursverkiezingen. 

a. Aftredend volgens rooster en tevens herkiesbaar zijn Rick Groetelaers (voorzitter) en Sjaak 

Thijssen (vrijwilligersbeleid). 

 

Rick Groetelaers (voorzitter) en Sjaak Thijssen (vrijwilligersbeleid) worden bij acclamatie 

herkozen tijdens ALV. 

 

b. Bestuur stelt Dirk de Bruin voor te benoemen als bestuurslid jeugdzaken bij de vereniging. 

 

Leden gaan tijdens de ALV unaniem akkoord met de benoeming van Dirk de Bruin als 

bestuurslid jeugdzaken bij de SCG’18. 

 

 

7. Rondvraag. 

Naar aanleiding van vragen van Toon van Kessel gaf Dirk aan dat begin volgend jaar een  

begin zal worden gemaakt met het maken van team foto’s. 

 

Activiteiten worden zoveel mogelijk georganiseerd voor de jeugdafdeling, binnen kort is er 

o.a. weer het zaalvoetbal. Jeugdcommissie organiseert de Sinterklaas en Paashaas activiteiten. 

Schenkt aandacht aan  de kampioenschappen. Geeft uitvoering aan Lief en Leed protocol 

waar het om jeugd gaat. En aan het eind van het seizoen zal er weer ter afsluiting van het 

seizoen ook weer het e.e.a. worden georganiseerd. Dick gaf aan als er suggesties zijn vanuit 

de leden om wat te organiseren, deze altijd welkom zijn bij de jeugdcommissie.   

  

Volgens het bestuur is het geen probleem om via de site je aan te melden als nieuwe lid bij de 

vereniging. Rick gaf aan dat de site een tijdje uit de lucht is geweest door problemen bij 

sportlink. 

 

 

 

 



 

8. Slotwoord voorzitter. 

Zoals jullie hebben gehoord en merken is een vereniging besturen niet gemakkelijk. Dat doen 

wij met veel betrokkenheid en met hulp van alle zeer toegewijde vrijwilligers en leden. Het 

bestuur neemt de verantwoordelijkheid om in het brede belang van de club keuzes te maken  

en beslissingen te nemen, waarvan wij op dat moment vinden dat dit het beste is voor de club. 

In een club van 1000 leden zal echter nooit iedereen het met elkaar eens zijn. Een gezonde 

discussie is goed, waarbij begrip en respect voor ieders standpunt wel belangrijk is. 

Uiteindelijk wil iedereen het beste voor SCG’18 en heeft elk lid daarin een even belangrijke 

stem en rol. Dank voor jullie komst en bij deze sluit ik de vergadering met de laatste 

mededeling dat de nieuwjaarsreceptie gehouden wordt op 4 januari van 19.00 tot 20.30 uur 

waarna nog een feestavond is. 

 

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering op 16 december 2019. 

 
 
Rick Groetelaers,  Jan Livius, 

 

 

Voorzitter   Secretaris 


