Notulen ALV SC Buitenboys 18-12-2017

1. Opening
 Nieuwe website is getoond met alle voordelen door link met sportlink
Korte rondleiding door het afgelopen jaar met alle nieuwe ontwikkelingen:
 Penningmeester en kascommissie aangesteld, samenwerking met nieuw
boekhoudkantoor. Exact online en alle bestuurlijke informatie via de Cloud
 Geen beslissingen door 1 persoon, alles wordt door 2 bestuursleden geaccordeerd.
 Nieuw kassasysteem registratiemodule, geen contante geldstroom meer
 Iedere week worden de stortingen afgedragen en gecontroleerd door telcommissie
op de bank.
 Ledenadministratie, clubcollect gaat naar sportlink contributiesysteem. Technisch
beter en financieel voordeliger.
 Clubhuis is hersteld.
 Nieuwe voetbaltechnische commissie en samenwerking met VTON.
 Contact hersteld met Almere City, nieuwe samenwerking met gratis fancard voor alle
leden van Buitenboys.
 Cherrelle Snell Hoofd wedstrijdzaken
 Ferry Los Hoofd scheidsrechterszaken
 Sponsorcommissie met een hoop nieuwe sponsoren met veel nieuwe
mogelijkheden. De sponsorbrief is terug te vinden op de website, afgelopen jaar 17
nieuwe sponsoren geworven.
Nieuwe plannen/acties:
 Verbetering voetbalschool met extra impuls VTON. Er wordt 10.000 euro beschikbaar
gesteld voor verbeteringen 2e helft van het seizoen voor trainers en materialen voor
de recreatie teams.
 Ledverlichting nog niet doorgegaan maar wel mee bezig nieuwe subsidie aan te
vragen. SWS heeft al onze gegevens en naar alle waarschijnlijkheid gaan ze akkoord
met financiering.
 Op zoek naar vrijwilligers: bestuurslid commerciële zaken, assistent wedstrijdzaken,
gastmensen, commissielid N&W.
 Geld ingezameld voor speeltuin en Panna veldje, oliebollenverkoop komt hier nog
bij.
 Commissie van advies is voorgesteld om leden het bestuur een aantal keren per jaar
te adviseren op het gebied van beleid en investeringen, deze wordt verder
vormgegeven door Peter Fikkert en Martin Osinga.
2. Kosten batenanalyse boekencontrole 2010 – 2017.
Verslag Peter Fikkert: administratie van 2010 tot heden volledig handmatig ingevoerd in
Davilex en onderzocht. Administratie is onduidelijk en onvolledig gebleken. Een deugdelijke
jaarrekening en balans maken is vooralsnog niet mogelijk. Er is geen aansluiting met de
ledenadministratie en contante geldstromen te maken en omdat het hier om een aanzienlijk
bedrag gaat heeft het bestuur voorgesteld i.o.m. de jurist en Peter Fikkert om een financieel
recherchebureau in te schakelen.

Input Jurist Erwin den Ouden: Het is op dit moment nog te vroeg om op basis van de huidige
constateringen definitieve conclusies te trekken. Bedrijfsrecherche inschakelen is hierin
belangrijk.
Bestuurdersaansprakelijkheid: er mag geen ernstig verwijtbaar handelen zijn maar
bestuurders moeten ook een bepaalde vrijheid hebben om te besturen. Rechter kijkt of je
doet wat je kan verwachten van een bestuurder.
Plan van aanpak: feiten boven tafel krijgen, gelegenheid voor hoor en wederhoor en
onderzoek verder uitvoeren, waaronder nader financieel onderzoek, en indien al nodig
aangifte. Daarna kijken of verdere stappen nodig/mogelijk zijn.
Stemming wel of niet inschakelen bedrijfsrecherche: Ruime meerderheid van 70 aanwezigen
stemt voor.
Het bestuur zal in deze lijn het onderzoek verder voortzetten en hiermee aan de slag gaan.
3. Jaarverslag Penningmeester
Geert van den Dam laat financiële jaaroverzicht 2017-2017 zien en de begroting voor 20172018. Deze overzichten zijn opvraagbaar via info@buitenboys.nl
Sponsorcommissie meldt dat de begrote inkomsten van de club voor 50 niet op de begroting
horen. 2160 euro waarvoor door de club van 50 zelf bepaald waar dit aan besteed wordt op
de nieuwjaarsreceptie van 5 januari 2018. De penningmeester geeft aan dit te zullen
wijzigen.
Leden vragen om de volgende keer leesbaar of via hand out de cijfers te presenteren.
4. Verslag kascommissie
George Froentjes meldt dat de kascommissie altijd bereikbaar is voor vragen, ook via een
eigen emailadres: kascommissie@buitenboys.nl
De kascommissie heeft de balans en resultaat over het boekjaar 2016-2017 gecontroleerd.
Net als de boekhouding. De bevindingen zijn besproken met het bestuur en aanbevelingen
zijn gedaan. De aanbevelingen, vooral gericht op overzicht en controle, zijn opgevolgd.
De kascommissie ziet een duidelijkere en overzichtelijkere administratie en heeft ervaren alle
medewerking en openheid van het bestuur te hebben gekregen. Omdat er geen aansluiting
viel te maken met de contante geldstroom vanuit de eerste helft van 2016, welke nog onder
beheer was van ex-voorzitter/penningmeester Mueller wordt geen decharge verleend, de
missende gelden worden meegenomen in het rechercheonderzoek.
5. Verkiezing leden kascommissie
Bart Delemarre stopt als lid van de kascommissie. George Froentjes blijft aan. Net als Peter
Fikkert. Gino Speth meldt zich aan als nieuw lid er wordt anoniem voor gestemd.
6. Vaststellen begroting
Begroting is getoond en vastgesteld.
7. Vaststellen contributie
Contributie wordt niet verhoogd.

Het idee van uit het bestuur wordt gedaan om de contributie voor senioren te verlagen naar
tarief van de F-pupillen om zo meer seniorleden te werven. Hier wordt anoniem voor
gestemd.
Uit de leden komt de vraag om selectietoeslag te heffen. Vooralsnog gebeurt dit niet. Hier
wordt wel naar gekeken.
8. Rondvraag
 Is het een idee om bestuursleden onafhankelijk ieder in een ander jaar te laten
aantreden zodat er niet meer als collectief druk gezet kan worden d.m.v.
groepsvorming. Voorstel van bestuur om dit in de statuten op te nemen.
 1 mail met vragen die eigenlijk ideeën zijn. Deze zullen opgepakt worden en
persoonlijk aan zender beantwoord worden
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje.

