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Donderdag 14 maart 2019 in de Carla de Liefde sporthal, aanvang 20.00 uur. 
 
1.  Opening 
 In verband met de grote opkomst opent de voorzitter, Theo Vos,  de vergadering om 
 20.15 uur.  
 Aanwezig: 

- bestuursleden: Theo Vos (voorzitter), Henk van der Schoor, Stephan  Blom,   Robbert 
van Sabben, Kees Vogelaar, Wilma van Hamel en Monica van Ettinger (notuliste).  

-  48 > 16 jaar en ouder leden en 43 < 16 jaar leden (incl. volmachtgevers) aanwezig 
conform presentielijst.   

 Afwezig: Marc de Graaff en Joor Zwijgers.  
 
 Er zijn geen ingekomen stukken. 
 Mededelingen: geen. 
 
 In de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 5 oktober 2018 staat de naam van 
 Eelco Cossée onjuist gespeld, moet Eelco Cossee zijn. Verder zijn de notulen akkoord 
 en worden bij deze vastgesteld. 
 
2. Overname kantine Carla de Liefde sporthal 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en start met de presentatie waarin de 
noodzaak voor de overname van de kantine door de vereniging duidelijk wordt gemaakt. 
 Het contract van Sportplaza is beëindigd en op dit moment wordt de kantine 
 geëxploiteerd door Bres. Dit is onze kans om de kantine over te nemen.  Deze ALV is 
nodig om dit statutair bepaald is en het bestuur het wenselijk vindt om de grote 
verandering aan een breed publiek kenbaar te maken.  Daarnaast is er vanuit de leden 
een mandaat nodig om verder te kunnen gaan met het uitvoeren van de plannen ten 
behoeve van de eigen kantine.  

 Kortom: er is op alle voorstellen een “JA” nodig om door te kunnen gaan.  
  
 De stemming werkt als volgt, conform art. 8.9 van de statuten, met als peildatum  
 01-01-2019: 
 Lid < 16 jaar telt voor 1 stem 
 Lid > 16 jaar en ouder telt voor 3 stemmen 
 Er dient een meerderheid van de stemmen te zijn. 
 Het gaat om de volgende voorstellen: 
 
 Voorstel tot het oprichten van een stichting 
 Dit is een eis van de Gemeente en een wens van het bestuur van de vereniging. 
 Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal 3 personen. Er dienen statuten 
 opgesteld te worden. Verplichte inschrijving bij de Kamer van Koophandel en er dient 
 een vergunning aangevraagd te worden. 
 Vraag: 
 Ester Prooij: mogen in deze stichting dezelfde bestuursleden als in de vereniging 
 plaatsnemen ? Antwoord: liever niet.  
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 Stemming op dit voorstel: unaniem vóór (= 48 < 16 jaar en 129 > 16 jaar en ouder) totaal 
 177 stemmen. 
 
 Voorstel tot het verkrijgen van een startkapitaal 
 Er is een startkapitaal nodig om te starten, denk hierbij aan notariskosten, opleidingen, 
 inkoop en inventaris (glaswerk kassa e.d.). 
 Het voorstel is dat er een lening van de vereniging aan de stichting wordt 
 verstrekt, welke in 5 jaar door de stichting aan de vereniging zal worden terugbetaald.
 Vragen: 
 Eelco Cossee: hoe staat het met de inventaris ? Wat valt hieronder ? Willen we deze 
 overnemen ? Antwoord: we zijn hierover nog in onderhandeling met Bres. 
 Anne-Mieke Tenwolde:  is de lening een renteloze lening ? Antwoord: Ja. 
 Stephanie Schipper: Hoeveel mensen moeten in het bezit zijn van een vergunning i.v.m. 
 sociale hygiëne ? Antwoord: vergunning moet worden afgegeven aan minimaal 2 
 personen. 
  
 Stemming op dit voorstel: unaniem vóór (= 48 < 16 jaar en 129 > 16 jaar en ouder) totaal 
 177 stemmen. 
 
 Voorstel om te komen tot de bezetting van de bar 
 Dit voorstel is een lastig punt. Het is een extra te verdelen taak en er dient een 
 barcommissie in leven geroepen te worden die verantwoordelijk is voor het indelen van 
 de taken. De bar heeft een gehele “wedstrijddag” bezetting nodig volgens instructies 
 vanuit de stichting. Hierbij is de inzet van zowel ouders als leden nodig. Het gaat om 
 circa 25 dagen/150 uur/90 kandidaten/maximaal 2 kantinediensten per kandidaat per  
 seizoen.  
  Vragen:  
 Ester Prooij: is dit voorstel op basis van 1 persoon achter de bar ? Antwoord: ja. 
 Valt onder de barcommissie ook het openen/afsluiten/kascontrole e.d. ? Antwoord: ja. 
 Ronella de Kuiper: is de leeftijd voor de bardienst voor 18 jaar en ouder ? Antwoord: ja. 
 Jantine van der Meijde: komt er een sanctiebeleid voor het niet uitvoeren van de 
 bardiensten ? Antwoord: vooralsnog niet, wel ideeën hierover indien het zonder 
 sancties niet gaat werken. Bijv. € 50,00 op de contributie en bij niet voldoen van de 
 bardiensten wordt dit bedrag aan het einde van het seizoen niet gerestitueerd.  
 Danny Rigter: hoe lang duurt een bardienst ? Antwoord: 2 uur vanaf het begin van de 
 wedstrijddag. Met name de ochtenden zullen lastig in te vullen zijn. Wel is het een plus 
 dat de wedstrijden vanuit de kantine te volgen zijn.  
   
  Stemming op dit voorstel: 1 onthouding van stemmen (= 48 < 16 jaar en 126 > 16 jaar en 
 ouder) totaal 174 stemmen. 
 
 Voorstel tot het vaststellen van de exploitatiebegroting 
 Dit is statutair niet noodzakelijk maar is om duidelijkheid te verschaffen aan de leden. Er 
 wordt vooraf inzicht gegeven in de cijfers. In principe is de stichting verantwoordelijk. 
 Belangrijk hierbij is dat de verkoopprijzen dienen te worden vastgelegd en dat er met 
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 Bres moet worden onderhandeld. De huur van de kantine blijft € 4.000,00 per jaar. Er 
 worden geen energiekosten en schoonmaak in rekening gebracht. Ook kan er gebruik 
 gemaakt worden van de contracten van Bres voor de inkoop van drank e.d. 
 Vragen: 
 Michiel de Roo: moet de kantine door ons zelf schoongemaakt worden ?  
 Antwoord: Ja en er wordt hiervoor geen bedrag van de huur afgetrokken. 
 Wat betreft de begroting wordt er gedacht aan een bedrag van € 1,50 per biertje, dit 
 moet haalbaar zijn. 
  
 Stemming op dit voorstel: unaniem vóór (= 48 < 16 jaar en 129 > 16 jaar en ouder) totaal 
 177 stemmen. 
 
 Conclusie 
 Op basis van de stemmingen kunnen we doorgaan met de oprichting van de stichting. 
 Er is hulp nodig, vrijwilligers, stichtingsbestuur en leden voor de barcommissie. Iedereen 
 kan zich aanmelden bij het verenigingsbestuur voor deze taken. Ook voor de aankleding 
 van de kantine is hulp nodig.  
 Er is een planning gemaakt met deadlines voor de realisering met als belangrijke punten 
 het invullen en oprichting van de stichting, het opleiden van leden m.b.t. de sociale 
 hygiëne, het aanvragen van de vergunning enz. met als laatste deadline de start van het 
 seizoen 2019-2020 op zaterdag 14 september 2019. 
  
3. Rondvraag 
 Vragen: 
 Willem van der Wulp: hoe wordt de aanpassing van de kantine gerealiseerd ?  
 Antwoord: er komt een rolluik waardoor de kantine kan worden afgesloten en de lift 
 wordt met behulp van een sleutel onbruikbaar gemaakt bij afwezigheid. 
 Eelco Cossee: wie doet het onderhoud en schoonmaken van de kantine ?  
 Antwoord: in  principe de barcommissie. Maar er kan ook gekozen worden voor een 
 algehele schoonmaak 2x per seizoen door vrijwilligers en na feesten e.d. 
 
4.  Sluiting 
 De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering om  
 20.52 uur. 
  


