S.C. Buitenboys
Almeerse sportvereniging
opgericht 7 maart 1985
Notulen BLV maandag 24-02-2020
Aanwezig: voltallige bestuur en 50 leden.

1. Opening door voorzitter Richard Langeveld.
2. Vaststellen notulen ALV 25-11-2019. Deze worden goedgekeurd door de aanwezige
leden.
3. Voetbaltechnisch beleid. Hoofd TC Patrick Bal geeft een samenvatting van
De resultaten tot nu toe:

Er zijn gesprekken gevoerd met Marco Seeleman en onze partner Almere
City (Robin Sack.) Maandag 2 december was de 1e bijeenkomst 19.30 uur.
Gecoördineerd door Almere City FC en het bestuur. Een werkgroep van 30
personen was aanwezig.
Ruim 30 aandachtspunten zijn meegenomen in het nieuwe voetbaltechnisch
beleidsplan 2020 – 2023.
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4. Vaststellen contributie 2020-2021. Penningmeester Raymond Marten
Legt uit waarom het bestuur een contributieverhoging van 15 euro per lid
voorstelt.
Verhogingen
Afgelopen 5 jaar geen verhoging geweest.
Gebouwbeheer/Onderhoud
Geen “potje ”voor onderhoud/vervanging
Lekker warm douchen/Hygiëne
Nieuwe ketel!
Trainingen en spelen op niveau. (Spelen/training met uitdagingen)
Het doel: Spelen voor iedere speler op zijn/haar eigen niveau. Plezier en
uitdaging
Voor:
Voetballen met plezier en uitdaging
Het gebouw blijven moderniseren
De club blijft gezond en modern.
Tegen:
Alleen voetballen zonder wij gevoel en uitdagingen
Het complex wordt sober en geen ruimte voor vernieuwing of uitbouwen.
Zou de club het wel reden in de toekomst.
De leden stemmen unaniem voor een contributieverhoging van 15 euro per lid
ingaande vanaf de contributie voor seizoen 2020-2021
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5. Aanpassing Statuten en Huishoudelijk reglement.
In de ALV van 2019 is hier uitleg over gegeven, destijds waren er 150 leden aanwezig
die instemden met de wijzigingen maar aangezien dit slechts 12% van het totaal aantal
leden werden de leden geïnformeerd over een uit te roepen BLV waarbij de aanwezige
leden het besluit tot wijzigen kunnen nemen.
De vernieuwde statuten en huishoudelijk reglement hebben 2 maanden ter inzage op de
club gelegen en alle leden zijn geïnformeerd over de procedure en het wijzigen van de
Buitenboys statuten en huishoudelijk reglement. Deze liggen tijdens deze BLV ook ter
inzage. Waarom en hoe:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wijzigen Statuten en Huishoudelijk reglement
Huidige statuten/ huishoudelijk reglement sterk verouderd
Wijzigingen i.s.m. jurist en notaris
Spelfouten en van gulden naar euroteken
Basis in statuten
Zaken die ontwikkelen in huishoudelijk reglement
Reglement 20-21
Bij iedere ALV opnieuw goedkeuring voor aanpassingen

Highlights: wijzigen Statuten en Huishoudelijk reglement:
Statuten
• Alleen diegenen, die de voor de duur van hun lidmaatschap ook lid van de
K.N.V.B. zijn, kunnen lid zijn van de vereniging
• Tenue beschrijving
• Vijfduizend euro (€ 5.000, --)
• In artikel 16.6 wordt verwezen naar een dagblad
• Een bepaling toegevoegd die het toestaat om jaarlijks een contributieverhoging
toe te passen op basis van de inflatiecorrectie
Huishoudelijke reglement
• Uitgebreidere beschrijving commissies
• Procedure beschrijving inschrijving, lidmaatschap en contributiebepalingen
• Verwijzing naar voetbaltechnisch beleidsplan
• Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de
KNVB kunnen de leden aansprakelijk worden gesteld
De aanwezige leden stemmen unaniem voor de aanpassingen aan de
statuten van de club net als de aanpassingen aan het huishoudelijk
reglement van de club.
6. De voorzitter sluit de bijzondere ledenvergadering, dankt allen voor zijn/haar
aanwezigheid en nodigt alle aanwezigen uit voor een drankje.
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