Notulen algemene ledenvergadering maandag 12 november 2018
Aanwezig:

Jac Vink, Mike Mooij en 79 leden,

Afwezig :

overige leden.

Afbericht: Sake van der Heide en Nico Komen
1. Opening
De voorzitter opende deze bijzondere algemene ledenvergadering omstreeks 20.10
uur en heette allen van harte welkom op één van de belangrijkste
ledenvergaderingen, waarin gestemd wordt over het voortbestaan van SRC.
2. Mededelingen
We hebben een bericht ontvangen van de vertrouwenspersoon: In het seizoen 2017-2018 is er 1
aanvraag binnen gekomen bij de vertrouwenspersoon. Het betreft een klacht over discriminatie bij de
teamindeling. De klacht is onderzocht en ongegrond verklaart.
.
3. Notulen ALV oktober 2017
De notulen zijn per pagina doorgenomen en goed gekeurd.
4. Jaarverslag.
In plaats van jaarverslagen per commissie is gekozen voor één jaarverslag, er waren geen vragen naar
aanleiding van het jaarverslag.
De voorzitter voegde er aan toe dat wij bewondering moeten hebben voor de inzet van alle vrijwilligers
bij SRC. Met zijn allen wordt hard gewerkt om de club draaiende te houden. Het zou mooi zijn als
iedereen daar rekening zou houden. Wij werken nu eenmaal met vrijwilligers en die dienen ook
respectvol behandeld te worden, klagen is goed maar hou het wel netjes. Wij hebben nu weer de functie
van het indelen van de bestuursleden vakant omdat er teveel geklaagd werd. Het bestuur mag dat nu
weer oplossen en daar zitten wij niet op te wachten.
Verder werd nog even stilgestaan bij het overlijden van Piet Jong welke in april van dit jaar is overleden,
het was een indrukwekkend afscheid van een zeer trouw SRC lid.
5. Verkiezing bestuursleden.
Het huidige DB stelde zich herkiesbaar, er waren helaas geen andere kandidaten vanuit de vergadering
dus het huidige DB gaat nog een jaar door.
6. Financieel jaarverslag
De penningmeester was er helaas niet, hij heeft wel aangegeven dat de kantine inkomsten sterk zijn
teruggelopen maar dat dit gelukkig is gecompenseerd door een teruggave van energie en minder
uitgaven door de voetbalcommissie, waarvoor onze dank.
7. Verslag kascontrole commissie
Nico Bellis heeft samen met Remco Bogaards de kascontrole gedaan. De administratie zag er dit jaar
wederom goed uit en alle specificaties waren aanwezig en goed onderbouwd
De vergadering was akkoord en de penningmeester werd decharge verleend.
8. Verkiezing kascontrolecommissie
Remko is aftredend en Erik Vriezekolk bood zich aan om volgend jaar met Nico Bellis de kascontrole te
doen.
9. Begroting 2018/2019
Nico heeft met enige moeite weer een sluitende begroting weten te fabriceren, er waren geen vragen.

10. Jaarlijkse contributieverhoging
De contributie is gelijk gebleven en riep geen vragen op.
11 Fusie met vv Schagen
Op 29 oktober was er een geweldige opkomst bij de extra algemene ledenvergadering.
Er was een presentatie van John Pannekeet over het proces en het hoe en waarom. Er zijn vragen gesteld
door diverse personen welke zo goed mogelijk beantwoord zijn.
Voor een geldige stemming diende op grond van artikel 20 lid 1 van de statuten van voetbalvereniging
SRC tenminste drie/vierde van de leden aanwezig te zijn en diende tenminste twee/derde vóór te
stemmen voor ontbinding. Er was een geweldige belangstelling maar niet genoeg voor een geldig besluit.
Van de ruim 150 aanwezigen stemden tijdens een informele stemming 7 a 8 personen tegen, GEEN 7/8e
zoals in de krant stond.
Doordat geen geldig besluit genomen kon worden kwam het voorstel nogmaals, dit keer tijdens de
reguliere algemene ledenvergadering ter stemming. Voor een geldig besluit diende twee/derde van de
aanwezigen vóór te stemmen.
Ter stemming werd gebracht:
“Het bestuur van voetbalvereniging SRC stelt voor de voetbalvereniging SRC te ontbinden en samen met
vv Schagen in mei 2019 een nieuwe voetbalvereniging op te richten.
Het batig saldo dat resteert na de ontbinding van voetbalvereniging SRC zal dienen als startkapitaal van
de nieuw op te richten voetbalvereniging en het dagelijks bestuur van SRC zal worden aangewezen als
vereffenaars. De vergadering mandateert het bestuur verder om alle benodigde acties uit te voeren om
de fusie tot stand te laten komen.”
Iedereen had bij binnenkomst een stembriefje voor zichzelf of als gemachtigde gekregen. Sommigen
hebben direct hun stem uitgebracht en in de stembus gedaan, verzocht werd aan iedereen om zijn
stembiljet in te leveren.
Jan Verduin en Mike Mooij hebben de stemmen geteld . Er zijn 158 stemmen uitgebracht waarvan 1
ongeldig. Er waren 11 leden tegen en 146 leden vóór de fusie. Dit was ruim meer dan twee/derde van de
aanwezigen en dus is het een geldig besluit.
SRC zal eind van het seizoen ophouden te bestaan en samen met vv Schagen een nieuwe vereniging
oprichten. De leden zullen op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Jan werd bedankt voor zijn medewerking
12. Rondvraag
Marcel Groen vroeg hoe het zit met de winterstop, deze is in overleg met de verenigingen vastgesteld.
13 Sluiting
Rond 20.40 uur sloot de voorzitter de vergadering en bedankte iedereen voor zijn aanwezigheid.
De notulist
Mike Mooij

