S.C. Buitenboys
Almeerse sportvereniging
opgericht 7 maart 1985

Notulen ALV 10-12-2018 SC Buitenboys
1. Opening
Openstaande functies: penningmeester, commissieleden (N&W) en gastheer of
gastvrouw.
Afscheid van bestuurslid Martin Bel. Martin wordt bedankt voor al zijn inzet als
bestuurslid.
Nieuwe bestuursleden: Raymond Marten en Cherrelle Snell.
Raymond Marten is aangesteld als bestuurslid commerciële zaken.
Cherrelle Snell is aangesteld als bestuurslid wedstrijdzaken.
Cherrelle gaat tevens het meisjes en vrouwenvoetbal van Martin overnemen.
2. Notulen ALV 2017
Tijdens de ALV van 18-12-2017 heeft P Fikkert zijn verslag (zie notulen punt 2.
Kosten batenanalyse boekencontrole 2010 – 2017) gepresenteerd aan de leden. De
leden hebben gestemd voor het inschakelen van een recherchebureau door het
bestuur en het bestuur zal in deze lijn het onderzoek verder voortzetten en hiermee
aan de slag gaan.
Tijdens deze ALV is de vraag gesteld door een aantal leden tot het vormen van een
ledenraad.
Bij goedkeuring van de notulen van de ALV van 18-12-2017 wordt gelijktijdig het
voorstel om een plan uit te werken voor invoering van een ledenraad als
adviesorgaan voor het bestuur geaccordeerd. Martin Osinga zal het plan gaan
maken.
De notulen worden goedgekeurd.
3. Verslag VMB
Rob de Jong (bedrijfsrechercheur VMB) komt verslag doen n.a.v. het ingestelde
financiële onderzoek namens de leden.
Uitgangspunt is het boekenonderzoek welke uitgevoerd is door P. Fikkert en in ALV
2017 besproken.
Er wordt geconcludeerd dat niet alle inkomsten van het contante geld in de periode
van 2012 t/m 2016 is te reconstrueren aan de hand van de uitgaven van de contante
gelden en dat hier een groot gat open blijft. In deze periode waren de financiën in
beheer van de toenmalige voorzitter/secretaris.
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Het onderzoek heeft uitgewezen dat alle vrijwilligers de contante gelden hebben
ingeleverd bij de voormalig voorzitter, de vrijwilligers zijn allen gevrijwaard van
verder onderzoek en hebben correct gehandeld.
Advies VMB is:
Laat het hierbij. Niet eenvoudig om volledig te reconstrueren, kost veel tijd en geld
en uiteindelijk komt er moeizaam een sluitende bewijslast, maar trek lering uit deze
gebeurtenissen.
Jurist geeft ook aan dat schade civielrechtelijk lastig is vast te stellen en bij een
gerechtelijke procedure dit een slepend proces tegen de voormalig voorzitter zal
worden. De vraag is of de vereniging hiermee gediend is. De oud voorzitter heeft de
vereniging al voldoende in discredit gebracht de afgelopen 2 jaar.
Stemming vervolg
De leden besluiten om dit proces over het verleden af te ronden en op dit moment
geen verder onderzoek uit te laten voeren. De aanwezige leden zijn blij met de
financiële stabiele situatie welke is ontstaan na het aftreden van de oud voorzitter en
willen zich graag op de toekomst richten met het huidige bestuur.
In 2 jaar tijd is de vereniging van een negatieve liquiditeit naar een positieve
liquiditeit gegaan.
Hierbij eindigen we, met akkoord van de leden , de boekencontrole 2010-2016.
4. Jaarrekening/ Winst & Verliesrekening
Zie bijlage
Mochten er aanvullende vragen zijn betreffende de financiën, dan kunt u deze stellen
aan het bestuur.
5. Vaststellen Begroting en contributie
Zie bijlage
Belangrijkste aanpassing op de begroting zijn de kosten voor een verdere uitbreiding
van de training assistentie voor de O14, O15, O16 en O17.
Er wordt voorgesteld door bestuur en aangenomen om de contributie niet te
verhogen.
De begroting wordt vastgesteld.
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6. Kascommissie bestaande uit George Froentjes en Gino Speth (Peter
Fikkert heeft zich 6-12-2018 teruggetrokken)
Controleren van het boekjaar 2017-2018:









Geen duidelijke overzichten derving en eigen gebruik van de vrijwilligers:
commentaar Redegeld: staan onder bestuurskosten en post breuk & bederf
Kas tellen op maandag is zorgvuldig en correct.
Richtlijnen gastmensen: koffiebonnen voor leiders/trainers alleen te
gebruiken voor koffie/thee en chocomelk.
Kan meer gedigitaliseerd worden in het facturatie proces.
Statuten aanpassen als tip.
I.p.v. meerdere providers alles naar 1 provider i.v.m. voordeel bundel. Niet
bekend hoeveel voordeel dit zal opleveren.

Ledenadministratie toetsen aan contributie inkomsten wat nog niet is
uitgevoerd i.v.m. tijdgebrek. Aangezien dit vorige week is geconstateerd en
gemeld bij onze penningmeester is er te weinig tijd voor het aanleveren van
alle gegevens.

Advies kascommissie: club is op de goede weg maar nog geen decharge i.v.m. de
ledenadministratie welke nog dient te worden gecontroleerd. Dit zal plaatsvinden
waarnaar de kascommissie dit kan delen met de leden.
Huidige kascommissie wordt bedankt voor hun inzet van het afgelopen boekjaar.
7. Nieuwe penningmeester
De huidige penningmeester stopt in zijn functie. Hierdoor is er een vacature ontstaan
voor penningmeester. De afgelopen periode heeft het bestuur haar uiterste best
gedaan om een nieuwe kandidaat aan te dragen. Helaas hebben ze niemand
hiervoor gevonden. Tijdens de vergadering wordt herhaaldelijk (6 maal) een oproep
gedaan voor deze functie. Er wordt benadrukt hoe belangrijk het is dat er een
penningmeester is en de vereniging zichzelf dit verplicht. Daarom wordt dit probleem
nu bij de leden neergelegd.
In samenspraak met de jurist wordt tijdens de vergadering besloten om tijdelijk de
functie op te vangen door het huidige bestuur tot er een geschikte kandidaat zich
aanmeldt. De leden worden opgeroepen na te denken om zich na deze avond alsnog
aan te melden voor deze functie.
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Voorzitter Richard Langeveld gaat zich voorlopig richten om met de commissies,
ledenadministratie, kascommissie, Financiële administratie, kantine commissie en
kantoor Redegeld De Ree de taken tijdelijk bestuurlijk waar te nemen.
Secretaris Gerda Zondervan neemt dan tijdelijk wat taken van de voorzitter waar.
Jurist benadrukt dat dit een noodoplossing is en van tijdelijke aard moet zijn.
8. Nieuwe kascommissie
Namens de leden hebben de volgende leden zich beschikbaar gesteld voor de
kascommissie van boekjaar 2018 – 2019.
Ben Goedemans, Martin Osinga en René v.d. A melden zich aan. Zij worden
aangesteld door de aanwezige leden.
9. Afsluiting
Voorzitter sluit af met de uitnodiging voor de nieuwjaarsfeest op 4 januari met een
ouderkind toernooi, kinderreceptie, winterkost en vuurwerk en nodigt alle
aanwezigen ter afsluiting uit voor een drankje.
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