Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken
opgericht 29 april 1929
lid van COVS-Nederland
Koninklijk goedgekeurd 6 juni 1973, nummer. 63

Jaarlijkse algemene ledenvergadering over 2019
Secretariaat:

Boomgaardlaan 20
2351 CR Leiderdorp

Leiderdorp, 29 maart 2020

Geachte collega,

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van onze algemene ledenvergadering die wordt
gehouden op dinsdag 6 oktober 2020 in ons clubhuis aan de Boomgaardlaan 20 te Leiderdorp.
De vergadering stond oorspronkelijk in de agenda op 28 april, maar dat is door de corona maatregelen vanuit de
rijksoverheid niet mogelijk.
De vergadering begint om 20.00 uur.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken

Ronald Vermeulen
secretaris
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Postadres + Clubgebouw
IBAN
Internet

Boomgaardlaan 20, 2351 CR Leiderdorp
NL84 INGB 0000 1997 83 t.n.v. Scheidsrechters Verenging Leiden e.o.
https://www.svleiden.nl

Ereleden
C. Cozijn †
Th. W. van der Klugt †
P.W.M. van der Meer

P.N.A. van der Geer †
A. Ladan †
A. van der Velden †

P.Ch. Kadiks
G.J.P. van der Meer - van Goozen
A. Verhoeff †

Leden van verdienste
W.J.C. Akerboom
K.G. Kadiks †
G. Thomasse

C. van Britsum †
K.E. Meeuwenberg †

H. Dijkers
M. Slierings

Voorzitter (2021)
J.Q. de Jong

 voorzitter@svleiden.nl

 (0252) 374 328

Secretaris (2020)
R.G.A. Vermeulen

 secretaris@svleiden.nl

 (071) 889 69 11

Penningmeester (2020)
L.W.M. Apperloo

 penningmeester@svleiden.nl

 (071) 888 47 09

Ondersteuning clubarbitrage, Werving, Behoud & Molestaties (2020)
J. Waleveld
 werving@svleiden.nl

 (06) 42 95 86 65

Coördinator trainers (2021)
R.C.H. van der Ploeg

 (071) 589 98 60

 remco@svleiden.nl

Coördinator onderhoud van het clubgebouw (2021)
L.G. Zirkzee
 lucas@svleiden.nl

 (071) 572 12 90

Evenementen (2021)
vacature

 evenementen@svleiden.nl

Ledenadministratie
P.Ch. Kadiks

 ledenadministratie@svleiden.nl

 (071) 521 20 02

Beheer accommodatie
P.W.M. van der Meer

 kantine@svleiden.nl

 (071) 589 52 58

Trainers
E. van der Perk
R.C.H. van der Ploeg
C.J.J. van der Werf
P.W.M. van der Meer

 trainer@svleiden.nl
 trainer@svleiden.nl
 trainer@svleiden.nl
 trainer@svleiden.nl

 (071) 531 57 11
 (071) 589 98 60
 (071) 561 26 30
 (071) 589 52 58
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Toelichting bij de agenda
Punt 5 (Financieel jaarverslag 2018 en 2019 van het bestuur door de penningmeester)
De strubbelingen in de getallen van het jaarverslag 2018 zijn na de jaarvergadering snel opgelost. De gecorrigeerde
cijfers over 2018 zijn opnieuw aangeboden aan de kascontrole en door hen in orde bevonden. De cijfers over 2018
zijn ook in dit jaarverslag opgenomen.
Er is dit jaar veel aandacht en tijd besteed door 2 man aan het in orde maken van het financieel verslag 2019. Dit is
gelukt en de stukken waren dan ook eind januari in orde.
De kascontrole commissie 2019, voor het laatst in de samenstelling van 3 personen, was dan ook zeer tevreden met
de aangeboden stukken.
In de bestuursvergadering is de vraag gesteld of we het financieel jaarverslag wel zo uitgebreid moeten verspreiden
als in voorafgaande jaren? In overleg met de kascontrole commissie is besloten alleen de van belang zijnde stukken
te verspreiden onder de leden.
Als u de berekeningen wilt inzien is dit mogelijk na overleg met de penningmeester.
Het afgelopen jaar zijn er wat nuttige en praktische aankopen gedaan ter verbetering van de accommodatie zoals
een zitmaaier, container voor de opslag van het tuin materiaal zoals een heggenschaar en een grastrimmer. En er
zijn ook 6 lampen vervangen in de kantine.
Deze aankopen zijn mogelijk gemaakt mede door de verhuur, waar onze kantinebeheerder zeer veel tijd en werk
insteekt wat niet altijd zichtbaar is voor iedereen. Hiervoor onze dank.
Het is ons het afgelopen jaar gelukt alle contributie betalingen op tijd te innen. Dit is mede mogelijk gemaakt door
onze leden administratie en door u. Mijn dank hiervoor. Hopelijk lukt het ons in 2020 ook weer.
Punt 8 (Vaststellen contributie 2021)
Het bestuur stelt voor de contributie- en donatiebedragen ongewijzigd te laten.
Dit betekent dat ook in 2021 de volgende bedragen gelden:
Contributie voor leden
€ 57,50
Contributie voor juniorleden t/m 17 jaar
€ 10,00
(Leeftijd per 1 januari 2021)
Contributie voor juniorleden 18 t/m 21 jaar
€ 32,50
(Leeftijd per 1 januari 2021)
Contributie voor gezinsleden
€ 32,50
Minimaal donatiebedrag
€ 30,00
De vergadering heeft het recht om van bovengenoemd voorstel af te wijken.
Punt 9 (Uitsluiting wegens contributieschuld)
Er zijn dit jaar geen uitsluitingen wegens contributieschuld.
Punt 11 (Bestuursverkiezing)
De heer R.G.A. Vermeulen is aftredend en stelt zich herkiesbaar als secretaris.
De heer L.W.M. Apperloo is aftredend en stelt zich herkiesbaar als penningmeester.
De heer J. Waleveld is aftredend en stelt zich herkiesbaar als bestuurslid.
Kandidaatstelling door de leden moet uiterlijk zeven dagen voor de vergadering per aangetekend schrijven bij de
secretaris zijn ingediend. De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een door de kandidaat getekende
bereidverklaring, gesteund door ten minste 5 stemgerechtigde leden, hetgeen uit handtekeningen en de namen in
blokletters, zal moeten blijken.
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Punt 12 (Benoeming commissies)
Het bestuur stelt voor om de commissies te (her-)benoemen:
Kascontrole commissie
De heren H. Ravensbergen en H.M. van Belkum. Reserve leden Hans Alblas en Henk de Jong
Evenementen commissie
De heer P. Masmeyer.
Beheer accommodatie
Mevrouw G. van der Meer en de heer P.W.M. van der Meer.
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Concept notulen van de Algemene Ledenvergadering van de COVS groep Leiden en omstreken,
gehouden op 29 april 2019
Aanwezig: 25 aanwezigen, 22 leden (waarvan 5 bestuursleden en 1 aspirant bestuurslid), 2 donateurs en
Rene Kiebert namens COVS Nederland.
1.
Opening:
De voorzitter Jan de Jong opent de vergadering om 20:10u.
“Covs-ers,
Welkom allemaal! Een speciaal woord van welkom aan onze ereleden Piet en Gerda van der Meer en
Peter Kadiks en onze Leden van Verdienste Hans Dijkers, Wim Akerboom en Chiel Slierings. En
natuurlijk welkom aan René Kiebert, de West II afgevaardigde in het hoofdbestuur.
Zoals ik al vaker heb aangegeven vind ik de jaarvergadering niet de aangewezen plaats of tijd om te
speechen. Dat doe ik op de nieuwjaarsreceptie en er staat al genoeg op de agenda van een
jaarvergadering.
Maar dit is een bijzondere jaarvergadering! Ik kom er niet onderuit. Verwacht geen feestrede, die komt
mogelijk over twee weken. Maar een gepast openingswoord hoort bij een bijzondere vergadering. En dat
is het. Om verschillende redenen. Vandaag precies 90 jaar geleden werd onze mooie vereniging
opgericht. Een jubileumvergadering dus. Dat maakt het al heel speciaal. Maar ook is deze vergadering het
vervolg op de bijzondere ALV van twee weken geleden, waar een aantal statutenwijzigingen zijn
voorgesteld en bovenal een naamswijziging.
De verwachting is dat aan het einde van deze vergadering onze 90 jaar jonge vereniging voor de tweede
keer in haar bestaan een nieuwe naam zal hebben, te weten Scheidsrechters Vereniging Leiden e.o.
Verder worden er in deze vergadering enkele mensen in het zonnetje gezet, die dat ook allemaal
verdienen.
Dat maakt met elkaar dat deze vergadering naast het feestelijke tintje ook best wel wat lang zou kunnen
duren. En dat is dan ook weer een reden om dit woordje niet te lang te houden.
Ingaan op onze mooie geschiedenis doe ik hier niet. Althans niet uitgebreid want heeft u kunnen lezen
(kan overigens nog steeds) in ons onvolprezen landelijke blad de Scheidsrechter. Daar heeft onze al even
onvolprezen secretaris Ronald een mooie reportage gedaan over onze club. Scheidsrechtersland
Nederland weet het inmiddels ook! We bestaan 90 jaar!
90 mooie jaren, waarvan de laatste 25 jaar het ledenbestand gestaag is gedaald. Dat wel. Dat komt door
zeer veel zaken, die ik hier niet allemaal ga benoemen. We kennen ze. We zijn verheugd dat we kunnen
melden dat de daling tot een stop lijkt te komen. Met enige regelmaat kunnen we weer nieuwe leden
verwelkomen.
Ja, er zal veel moeten gebeuren om onze club levensvatbaar te houden. Daartoe roep ik ook alle leden op
om daaraan mee te werken. Een club ben je samen.
Maar alle uitgangpunten zijn er. Een mooie accommodatie, een prima veld, fijne mensen die dit allemaal
in een goede staat houden, goede financiële fundering en een prima kader.
We gaan verder met onze club. Met goede moed de toekomst in. Op naar de 100!!!!
En hiermee open ik deze jubileumvergadering en tegelijk ook ons jubileumjaar!”
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
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2.
Ingekomen stukken en mededelingen.
-Verslag van de kascontrolecommissie, te behandelen bij agendapunt 6
-Bericht van verhindering ontvangen van: Cor Bey, Peter de Jong, Peter Korst, Ernstjan van der Perk,
Gerard Vermeulen en Cees van der Werf
-Brief van Piet en Gerda van der Meer met dank voor de aanvraag van hun koninklijke onderscheiding en
aangeboden brunch.
De voorzitter stelt voor de volgende agendapunten toe te voegen aan de agenda:
-12a: Concept Notulen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 16 april 2019
-12b: Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement
De vergadering gaat hiermee akkoord.
3.
Concept Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 april 2018.
Notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Met dankzegging aan de notulist, secretaris Ronald
Vermeulen.
4.
Jaarverslag 2018.
Ben Bras ziet bij “2.1 Ledenadministratie” staan dat Sjors de Wit 78 jaar is. Maar hij was 73 jaar. De
voorzitter laat de secretaris dat controleren en zo nodig aanpassen.
Peter Kadiks merkt bij “9. Uitsluiting wegens contributieschuld” op dat J.P. van den Oever wel zijn
contributie heeft betaald maar dat is pas na de jaarvergadering geweest. De voorzitter laat er notitie van
nemen.
Er zijn verder geen opmerkingen. Het Jaarverslag 2018 wordt vastgesteld met dank aan de secretaris en
eenieder die daaraan een bijdrage heeft geleverd.
5.
Financieel Jaarverslag 2018.
Henk de Jong heeft gemerkt dat de rente voor de gemeentelening tussen pagina 17 en 21 zijn omgedraaid
met baten en lasten. De voorzitter verwijst naar het verslag van de kascontrolecommissie. Deze heeft
geconstateerd dat de balans en exploitatierekening niet klopt.
Bijvoorbeeld de “Reservering onderhoud clubhuis” is in 2017 € 400, maar deze is niet terug te vinden in
de balans. Er is gebleken dat bij de overdracht van financiële stukken van de vorige penningmeester twee
jaar geleden een aantal zaken niet correct is gelopen, er zijn boekingen niet goed gedaan. De kascontrole
heeft geen malversatie geconstateerd, de geldstromen zijn op orde maar er zijn boekingen die niet
kloppen. Naar aanleiding van die controle hebben de penningmeester Leo Apperloo, de secretaris Ronald
Vermeulen en de vorige penningmeester Peter Kadiks de koppen bij elkaar gestoken en alle fouten zijn er
nu uit. Maar dat is gebeurd na het opstellen van deze stukken en te kort voor de vergadering om deze
nogmaals aan te bieden aan de kascontrolecommissie en aan deze vergadering.
De juiste stukken zullen alsnog door de kascontrole bekeken worden en in de volgende algemene leden
vergadering aangeboden worden.

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
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Peter Kadiks reageert dat de overdracht van de vorige penningmeester wel correct en juist is verlopen, en
de stukken van vorig jaar kloppen. Echter in het boekhoudprogramma is begin 2018 met een verkeerde
beginbalans begonnen. De voorzitter biedt Peter z’n excuses aan want hij heeft het verkeerd gezegd. En
dankt Peter voor de toelichting.
Henk de Jong vraagt naar de afschrijving en waarde van de accommodatie en ziet de “reservering groot
onderhoud” van € 400 niet terug in de balans. De voorzitter geeft aan dat de waarde van € 227.500 op de
balans staat, met de vermindering van de afschrijving. De “reservering groot onderhoud” is één van de
verkeerde boekingen welke niet in de balans is verwerkt.
Ben Bras vraagt naar de grote verschillen in de begroting en rekening tussen “Accommodatie” en
“Exploitatiewinst kantine”. Peter Kadiks heeft naderhand de bonnen uitgezocht en er niet consequent
geboekt op “Accommodatie” en “Exploitatiewinst kantine”.
Ben Bras vraagt waarom de “Rekening 2018” dan zo laag is voor deze twee posten. Secretaris Ronald
Vermeulen legt uit dat als je kantine inkomsten niet boekt op “Exploitatiewinst kantine” deze post lager
is, en de kosten voor de “Accommodatie” ook lager zijn doordat de kantine inkomsten daar zijn
afgeboekt.
Hans Alblas vindt het bedrag voor “Representatie” op de “Rekening 2018” zo hoog. De penningmeester
Leo Apperloo geeft aan dat we een voorraad “Pupil van de Week” vaantjes hebben aangeschaft. Peter
Kadiks vult aan dat ook veel is uitgeven aan rouwbeklag voor overleden prominente leden. Hetgeen
natuurlijk onvoorzien is.
Henk de Jong vindt € 100 afschrijving voor de inventaris erg weinig, dat is 100 jaar sparen. De
penningmeester Leo Apperloo heeft die opmerking ook van de kascontrole commissie ontvangen. We
gaan met ingang van volgend jaar in 10 jaar afschrijven.
6.
Verslag Kascommissie.
Namens de kascommissie leest Hans Dijkers het verslag van de kascommissie voor.
In het verslag zijn een aantal onverklaarbare boekingen beschreven. Maar er zijn geen onregelmatigheden
in de boekhouding geconstateerd en stelt namens de kascommissie aan de ledenvergadering voor het
bestuur decharge te verlenen ten aanzien van de financiële administratie over het boekjaar 2018.
De vergadering gaat hiermee met applaus akkoord.
De voorzitter dankt voor het vertrouwen en zegt toe dat dit volgend jaar allemaal op orde zal zijn.
7.
Begroting 2019
De begroting wordt ongewijzigd met applaus vastgesteld.

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Pagina 8

Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken
opgericht 29 april 1929
lid van COVS-Nederland
Koninklijk goedgekeurd 6 juni 1973, nummer. 63

Jaarlijkse algemene ledenvergadering over 2019

8.
Vaststellen contributie 2020
De contributie wordt ongewijzigd vastgesteld.
Per 1 januari 2020:
Leden
Junioren
t/m 18 jaar
Junioren 19 t/m 21
Gezinsleden
Minimale donatie

57,50 euro
10,00
32,50
35,00
30,00

leeftijd per 1 januari 2020
leeftijd per 1 januari 2020

De pauze wordt overgeslagen.
9.
Uitsluiting wegens contributieschuld.
De heer M.N. Groot wordt door de vergadering uitgesloten wegens contributieschuld.
10.
Bestuursbeleid.
De voorzitter vraagt de vergadering wat zij van het beleid vindt zoals het bestuur dit momenteel voert?
Hans Alblas is benieuwd wanneer er ook vrouwen in het bestuur komen. De voorzitter erkent dat in een
bestuur waar vrouwen werken het bestuur anders werkt. Hij onderschrijft de opmerking.
Ben Bras vraagt naar het energiebeleid. De voorzitter wil ook graag CO2 neutraal zijn en is hierover met
de gemeente in gesprek. Hij is bezig met plannen om eigen energie te gaan opwekken. Maar ook kijken
naar gasvrij en onderzoekt de kosten en kijkt naar een gemeente lening hiervoor. Bij een grote investering
zal eerst de vergadering geïnformeerd worden.
Ben vraagt of we dit zelf of met de IJssport samendoen. De voorzitter geeft aan dat we dit alleen doen.
Hans Alblas vraagt naar het beleid voor werving van oudere scheidsrechters als nieuwe leden. De
voorzitter legt uit dat de belangrijkste oorzaak van de ledendaling komt door de terugloop van KNVB
scheidsrechters en de teruglopende bereidheid om lid te worden van een belangenvereniging als de
COVS. Met name terugloop in het westen van het land, nu is nog maar 50% van de scheidsrechters lid
van de KNVB. Vroeger werd je lid voor het leven en dat is niet meer zo.
Ben Bras vraagt of de naamswijziging betekent dat we ook gaan werven bij andere sportbonden. De
voorzitter geeft aan dat er nog geen wervingsacties gepland zijn. Er is een convenant vanuit COVS
Nederland met de hockeybond.
Ben Bras vraagt wat ons belet om Hockeyvereniging Alecto te benaderen. De voorzitter vreest dat
verenigingsscheidsrechters geen behoefte zullen hebben, maar bondsscheidsrechters wel. Dat zou vanuit
de landelijke hockeybond gebeuren. En hij hoopt dat de naamswijziging helpt.
Chiel Slierings vraagt of COVS Nederland ook voornemens is om haar naam te wijzigen. De voorzitter
geeft aan hij het tijdens de laatste landelijke vergadering in de rondvraag aan de orde heeft gesteld. Er
waren vanuit de zaal positieve reactie maar het landelijk bestuur heeft nog andere aandachtspunten.
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11.
Bestuursverkiezing
De heer J.Q. de Jong wordt bij acclamatie met applaus herkozen als voorzitter.
De heer R.C.H. van der Ploeg wordt bij acclamatie met applaus herkozen als bestuurslid.
De heer L.G. Zirkzee wordt bij acclamatie met applaus gekozen als bestuurslid.
12.
Benoeming Commissies
De vergadering benoemt een nieuwe kascommissie gevormd door Rob Wielinga, Henk Ravensbergen en
Henry van Belkum.
Reserveleden zijn Hans Alblas en Henk de Jong.
Beheer accommodatie wordt gevormd door Piet en Gerda van der Meer.
De evenementencommissie wordt gevormd door Piet Masmeyer.
De commissie communicatie wordt gevormd door Bas Annegarn, Stefan de Groot en Joey Waleveld.
12a. Concept-notulen van de bijzondere algemene ledenvergadering van 16 april 2019
Notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Met dankzegging aan de notulist, secretaris Ronald
Vermeulen.
12b. Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement
Hans Alblas vraagt waarom er niet voor gekozen is om na de vergadering te schorsen en meteen een
nieuwe vergadering te starten. De voorzitter geeft aan dat het bestuur dat ongewenst vond in verband met
de jubileum datum van vandaag. Wij wilden dit transparant en vandaag doen.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Het voorstel om de naam “COVS groep Leiden en
omstreken” te wijzigen in “Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken”. Er zijn twee onthoudingen
en één tegenstem. De overige 19 stemgerechtigde leden zijn voor. 95% is voor.
Het voorstel is aangenomen.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Het voorstel tot wijzigen van de statuten en huishoudelijk
reglement zoals beschreven in de toelichting BALV vanaf pagina 5.
Er zijn twee onthoudingen en overige 20 stemgerechtigde leden zijn unaniem voor.
Het voorstel is aangenomen.
13.
Rondvraag
Alvorens de rondvraag te starten wil de voorzitter een aantal personen in het zonnetje zetten.
Willem Hoek is 25 jaar lid van de COVS en krijgt de jubileumspeld opgespeld door VCN
hoofdbestuurslid René Kiebert.
Aat Wortman is 50 jaar lid van de COVS en krijgt de jubileumspeld opgespeld door VCN
hoofdbestuurslid René Kiebert.
Chiel Slierings krijgt van de voorzitter een plaquette als dank voor zijn vele activiteiten voor de
scheidsrechterij en de COVS.
Chiel heeft afscheid genomen als voorzitter van de werkcommissie KWB/Rapportage.
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Willem Schreuder krijgt de Zilveren Scheidsrechter jubileumspeld opgespeld door VCN hoofdbestuurslid
René Kiebert. Deze onderscheiding ontvangt Willem voor 25 jaar actief te zijn als trainer.
Willem Schreuder krijgt ook een plaquette als dank voor 25 jaar trainer.
Er zijn bloemen voor de gedecoreerden. En bonnen en bloemen voor een aantal stille commissie leden.
Hierna start de rondvraag:
Willem Reeuwijk was als begeleider bij een scheidsrechterscursus bij FC Lisse en hoorde daar een goed
verhaal over de COVS bij de diploma-uitreiking. Maar hij vraagt zich af of we niet al eerder in de cursus
ons zouden moeten presenteren. De voorzitter antwoordt dat we blij zijn als we überhaupt over de cursus
horen. Helaas zijn wij vaak niet eens op de hoogte van de start van een cursus. De KNVB informeert ons
(en de landelijke COVS) helaas niet.
Willem Reeuwijk vraagt of we ook PR naar de korfbal en andere sportbonden gaan doen. De voorzitter
neemt het voorstel mee.
Rob Wielinga is verheugd dat hij nu ook statutair welkom is. Hij voelt zich al jaren thuis en welkom. De
voorzitter dankt Rob voor de mooie woorden.
Piet van der Meer spreekt voor de laatste keer op een vergadering van COVS Leiden en omstreken. Hij
verneemt in de vergadering dat het bestuur veel gaat waarmaken. Hij is benieuwd. Hij is vooral benieuwd
hoe we meer jonge scheidsrechters op de training kunnen krijgen.
Recent waren er op een training 8 jonge leden, waaronder twee vrouwen. Hij was daar zeer verheugd
over.
Piet feliciteert Jan, Remco en Lucas met hun (her-)benoeming en is benieuwd hoe dat met Lucas gaat
worden. Hij hoopt dat dit het begin is van nog 10 mooie jaren naar de 100. Piet en Gerda delen gezellig
glaasjes bubbels uit.
De voorzitter bedankt Piet voor de mooie woorden en opent het jubileum jaar en proost de vergadering.
14.
Sluiting
Om 21.54u sluit voorzitter Jan de Jong de vergadering.
Notulist: Ronald Vermeulen
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Jaarverslag van de Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken over 2019
1.
Bestuurssamenstelling
Formeel was de taakverdeling binnen het bestuur als volgt:
Jan de Jong
Ronald Vermeulen
Leo Apperloo
Joey Waleveld
Remco van der Ploeg
Lucas Zirkzee
vacature

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Clubarbitrage, werving en behoud en molestatie begeleiding
Coördinator trainers
Coördinator onderhoud van het clubgebouw
Evenementen

2.
Secretariaat en ledenadministratie
Het jubileumjaar is voor het secretariaat druk begonnen. De naamsverandering en statutenwijzing betekende een
hoop werk. Niet alleen een alv, maar ook een balv. Een Bijzondere Algemene Leden Vergadering voor de
statutenwijziging.
Daarna notaris bezoek voor het passeren van de statutenwijziging. Relaties en leveranciers aanschrijven voor de
naamswijziging etc.
Maar ook een nieuwe website: https://www.svleiden.nl, met een mooi vernieuwd ontwerp door webmaster Peter
Kadiks. Waarvoor dank!
Een domain met nieuwe emailadressen. Iedereen heeft inmiddels wel post ontvangen van secretaris@svleiden.nl.
Voorlopig blijven we het oude domain nog even handhaven. Want er komt nog veel email binnen het oude adres
voor bijvoorbeeld kantine verhuur. Maar we gaan wel naar een simpeler (lees: goedkoper) abonnement.
Als lid van Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken ben je ook automatisch lid van COVS Nederland. Die
zijn druk bezig om hun ledenadministratie te vernieuwen. Dit is nu extra werkt voor Peter Kadiks, namens de
ledenadministratie, maar dat moet straks hopelijk juist minder werk worden.
2.1

Ledenadministratie

Het ledenbestand was op 31 december 2019 als volgt opgebouwd:

Ereleden
Leden van verdienste
Leden
Juniorleden (0 t/m 18 jaar)
Juniorleden (19 t/m 21 jaar)
Donateurs
Gezinsleden
Gezinsleden (0 t/m 18 jaar)
Gezinsleden (19 t/m 21 jaar)
Subtotaal
Te royeren op jaarvergadering
Totaal

31-12-2019
4
5
73
6
4
11
3
0
0
106
0
106

31-12-2018
4
5
70
5
1
11
2
0
2
100
1
99

31-12-2017
4
5
73
2
3
12
2
0
2
103
3
100

31-12-2016
3
6
79
0
3
11
3
2
1
108
0
108

31-12-2015
2
8
84
2
3
11
4
2
0
116
0
116

In 2019 moesten we helaas afscheid nemen van oud-voorzitter Bert van den Akker. Hij overleed op 5 juli op 80jarige leeftijd.
Daarnaast overleed op 5 januari 2019 Jeanne van der Geer-Goddijn, weduwe van oud-voorzitter en erelid Piet van
der Geer. Jeanne is 83 jaar geworden.
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Desondanks was 2019 een goed jaar voor de S.V. Leiden. We konden maar liefst 12 nieuwe leden inschrijven!
Eén van hen was een ex-lid die spijt had van zijn opzegging en zich opnieuw aanmeldde als lid.
Eén persoon heeft zijn donateurschap omgezet in een lidmaatschap en ook meldde 1 oud donateur zich opnieuw
aan. We kregen 7 opzeggingen. Overige verschuivingen in aantallen zijn veroorzaakt door administratieve
correcties, bijvoorbeeld omdat een lid een bepaalde leeftijdsgrens overschreed.

2.2
Jubilea en onderscheidingen
Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft Martin van Heesch (COVS West 2) een aantal leden gehuldigd.
Gerard Thomasse
Cor Steenwijk
Piet van der Meer
Cor Cozijn
Peter de Bruijn

50 jaar lidmaatschap COVS
50 jaar lidmaatschap COVS
50 jaar lidmaatschap COVS
40 jaar lidmaatschap COVS
25 jaar lidmaatschap COVS

Cor Cozijn en Peter de Bruijn konden niet aanwezig zijn en worden op een later moment gehuldigd voor hun 40
jaar resp. 25 jaar lidmaatschap COVS.
Piet Masmeyer is door COVS Nederland onderscheiden met de Zilveren Scheidsrechter want hij was 25 jaar actief
voor de evenementencommissie.
2.3
Werving en behoud, begeleiding van molestaties.
Waar het jaren de mindere kant opging met het aantal leden, zien we nu weer een grote stijging. Met 7 leden erbij
gaat het goed. Het werven lukt zoals we het nu doen, ondanks de nieuwe opzet van de KNVB met betrekking tot
cursussen. Mede doordat we cursussen proberen te houden in ons clubgebouw, zien we dat er scheidsrechters
geïnteresseerd zijn in ons.
Ook blijven wij de cursussen bezoeken en waar het kan, ondersteunen wij de docent met zijn cursus. Hiervoor is
ook lesruimte vanuit de KNVB gerealiseerd.
Het is ook mooi om te zien dat we met elkaar onze vereniging promoten. Wij vragen u om dit te blijven doen.
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Social-media maken het nog wel lastig om nieuwe leden aan te trekken. Veel scheidsrechters zijn lid van een
facebookgroep en denken dat het lid worden van een scheidsrechtersvereniging niet nodig is. Wij blijven ons
promoten om te laten zien dat wij veel meer te bieden hebben dan alleen praten over het vak. Onze nieuwe naam
biedt hier ook kansen in.
Vertrekkende leden zijn veelal scheidsrechters die stoppen met fluiten of geen tijd meer hebben om te komen
trainen. Het lukt ons beter om deze leden te behouden als donateur. SVL en COVS biedt veel meer dan alleen
trainingsfaciliteiten en we moeten het ook hebben van onderlinge solidariteit. Niet iedereen kan actief aan het
clubleven meedoen, maar door een lidmaatschap maak je het wel mogelijk, dat regionale
scheidsrechtersverenigingen kunnen blijven bestaan en hun dienstenpakket kunnen aanbieden. En bovendien: in
feite betaalt de KNVB de COVS contributie, want in de wedstrijdvergoeding zit een bedrag opgenomen voor de
kosten van het lidmaatschap van een belangenvereniging als de COVS.
Op het gebied van geweld tegen scheidsrechters zien wij dat er nog steeds een aantal incidenten zijn. Niet alleen in
onze regio, maar ook daarbuiten. Het lijkt erop dat het onmogelijk is om helemaal geen molestaties meer te hebben
op het veld en zaal. Steun van elkaar en de KNVB is belangrijk en wij zien dat dit ook gebeurt. Wij blijven erbij dat
we elke vorm van geweld tegen onze leden en niet leden verafschuwen.
3.
Contacten met COVS Nederland en bestuur zusterverenigingen etc.
Lucas Zirkzee heeft met Ronald Vermeulen de jaarvergadering van de landelijk COVS organisatie VCN in
Gorinchem bezocht.
Het Districtsplatform West 2 heeft in Vlaardingen met Ronald Vermeulen overlegd over actuele zaken.
De KNVB heeft regelmatig onze kantine gebruikt voor thema- en/of maatwerkbijeenkomsten.
3.1
L.V.V. de Hackleplayers
De Leidse Vliegvis Vereniging ‘De Hackleplayers’ gebruikt onze kantine voor haar clubavonden, waar ze de
vliegvisjes maken en demonstraties verzorgen. Op ons trainingsveld kunnen ze technisch oefenen met het werpen
met de hengel en het vliegvisje.
De samenwerking verloopt goed en deze verhuur en baropbrengst draagt bij aan de exploitatie en kantine
inkomsten van Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken.
3.2
Vitality Club Leiderdorp (Incluzio)
Sinds juli wordt onze kantine gebruikt voor de Vitality Club Leiderdorp. Op dinsdag en vrijdag kunnen
vijftigplussers onder begeleiding van een coach in de buitenlucht bewegen op het trainingsveld naast onze kantine.
Met het stimuleren van Vitality Clubs, wil initiatiefnemer Leyden Academy on Vitality and Ageing, vijftigplussers
motiveren om gezamenlijk beweging in de dagelijkse routine te integreren en zo gezonder en gelukkiger oud te
worden. Het wordt georganiseerd door Incluzio. Vanaf 1 januari 2019 kunnen alle inwoners bij Incluzio Leiderdorp
terecht voor sociale basisondersteuning, nieuwe organisatie voor alle preventieve en algemene
welzijnsvoorzieningen.
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4.

Clubactiviteiten

4.1
Trainingen
Het afgelopen jaar hebben we 50 keer getraind op de donderdag. Alleen rond de Kerstdagen hadden we een training
stop. Alle trainingen konden we op ons eigen trainingsveld houden.
Geen enkele afgelasting in verband met een slecht veld, dus een teken dat Leo en Lucas het veld in perfecte staat
onderhouden. KLASSE.
In het seizoen 2018-2019 is er totaal 42 keer getraind op de donderdag er waren 40 leden die een of meer keer de
training hebben bezocht. Henk Ravensbergen heeft alle donderdag trainingen bezocht.
Het aantal vaste training bezoekers is dit jaar weer teruggelopen en de gemiddelde leeftijd is gestegen; jammer. Er
komen wel regelmatig nieuwe leden om te trainen maar die haken snel weer af, hebben die zo’n goede conditie? Of
zijn er andere oorzaken???
Ook dit jaar werden de trainingen op donderdag gegeven door Cees 14 keer, Ernstjan 9 keer, Remco 7 keer en Piet
12 keer.
De dinsdag training werd het afgelopen jaar goed bezocht gemiddeld 7 personen met uitschieters van 12 personen
dus nog steeds voldoende animo om er mee door te gaan. De trainingen stonden meest onder leiding van Piet, bij
verhindering was Cees bereid in te vallen.
In de zomer maanden hebben we gezellig op de donderdag doorgetraind en op de dinsdag voor de liefhebbers in de
duinen.
De laatste training van het seizoen heeft altijd een feestelijk tintje dit jaar een gast trainer die een clinic bootcamp
verzorgde. Deze training werd door de leden zeer gewaardeerd, de spierpijn de andere dag minder.
Ook werden de bekers uitgereikt aan de leden die de meeste trainingen hebben bezocht en aan de winnaar van de
spelregel competitie.
Henk Ravensbergen was wekelijks aanwezig, niet één keer overgeslagen, dus hij ontving de beker voor de winnaar
trainingsbezoek. De winnaar van de spelregelwedstijden was Rob van der Steen met 38 punten.
Ook werd de beker uitgereikt voor het combinatie klassement trainen en spelregels de SUPERREF dit seizoen
gewonnen door Henry van Belkum.
Na afloop van de training had Gerda weer een heerlijk buffet klaarstaan waar iedereen graag gebruik van maakte.
Alles was op. Bedankt Gerda!
4.2
Lezingen
In het jubileumjaar zijn diverse lezingen en spreekbeurten gepland.
Op 29 augustus hebben Ernstjan van der Perk (trainer SV Leiden en docent KNVB) en Joey Waleveld (bestuurslid
SV Leiden en ASR Keuken Kampioen Divisie) na de training de wijzigingen van de spelregels voor dit seizoen
besproken. De 28 aanwezigen kregen een door de COVS geleverde duidelijke presentatie met afwisselend slides,
filmpjes en spelregelvragen.
In het kader van de “Week van de Scheidsrechter” is op 10 oktober een clinic verzorgd door betaald
voetbalscheidsrechter Clay Ruperti. Hierbij waren 35 aanwezigen.
De clinic was mede mogelijk gemaakt door het landelijk bestuur van COVS Nederland en de KNVB.
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4.3
Interne spelregelcompetitie
De interne spelregelcompetitie wordt al vele jaren gehouden. Het doel is het vergroten van om de spelregelkennis
van de leden. In de eerste helft van het jaar 2019 vonden de laatste drie rondes van de interne spelregelcompetitie
van het seizoen 2018-2019 plaats. Er waren twee rondes met beeldvragen en één met schriftelijke (multiplechoicevragen) vragen.
Winnaar van het seizoen 2018-2019 werd Rob van der Steen. Er eindigden maar liefst 4 mensen op de 2e plaats.
Dat waren Henny Nieuwenhuizen, Ton van den Haak, Henk Ravensbergen en Rick Turk.
Het seizoen 2019-2020 is in september 2019 begonnen. Voor de verandering hebben in het najaar 2 spelregelrondes
plaatsgevonden. De 3e was uitgesteld, vanwege de presentatie van Clay Ruperti in de week van de scheidsrechter.
De interne spelregelcompetitie is een coproductie van Ronald Vermeulen en Ernstjan van der Perk. Ronald maakt
de presentatie van de beeldvragen en Ernstjan organiseert de bijeenkomsten. Na afloop van een spelregelronde
worden de antwoorden door/met Ernstjan besproken, waarbij menig discussie plaatsvindt.
4.4
Klaverjassen
Het Paas- en Kerstklaverjassen zijn altijd weer gezellig en naast de constante groep kaarters zijn er ook toehoorders
die na de training blijven hangen. In december zelfs 5 tafels.
Het kaarten wordt georganiseerd door Piet Masmeyer en Cees de Haas en goed verzorgd door Piet en Gerda.
Er waren weer meer dan genoeg eieren met Pasen en natuurlijk een verloting; met kerst waren er heerlijke rollades
wat voor de winnaars weer leuk thuiskomen was.
4.5
Barbecue
De barbecue is ook dit jaar gehouden in september. En als vanouds erg gezellig en het weer werkte perfect mee.
Tot in de late uurtjes onder de partytent en de barbecue als kacheltje.
De weergoden waren ons gunstig gezind. Pas aan het einde van de avond begon het te regenen en werd het beetje
kouder.
De kantinebeheerders willen wij bedanken voor uitstekend verzorgde barbecue compleet met salades en gezellige
aankleding. En ook voor de kinderen was er genoeg lekkers.
4.6
Zaal– en Veldvoetbal
Helaas lukt het niet om een team bij elkaar te krijgen.
4.7
Snerttraining
In februari was er een snerttraining. Piet en Gerda hebben weer gezorgd voor een heerlijke kop erwtensoep met
diverse soorten brood na de training.
De timing was perfect tijdens de winterse omstandigheden.
Tijdens de training werd de trainingsgroep al verwend met glühwein.
Ook werd de videofilm vertoond die Annie Akerboom heeft gemaakt.
Tijdens diverse activiteiten heeft Annie opnames gemaakt, zoals bij de laatste training van het seizoen, de ALV etc.
Langs deze weg bedanken wij Piet en Gerda voor hun inzet deze avond.
4.8
Loterij
Dit jaar zorgden Piet Masmeyer en Cees de Haas weer voor verrassende prijzen tijdens de maandelijkse loterij.
Altijd weer gezellig en regelmatig hilarisch.
Zij doen dit al jaren met inzet in hun vrije tijd, en spekken hiermee de kas van de vereniging. Waarvoor onze dank.

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Pagina 16

Scheidsrechters Vereniging Leiden en omstreken
opgericht 29 april 1929
lid van COVS-Nederland
Koninklijk goedgekeurd 6 juni 1973, nummer. 63

Jaarlijkse algemene ledenvergadering over 2019
4.9
Lief en Leed
De bezoekjes in 2019 zijn triest begonnen. Eerst de begrafenis van Ria Masmeyer en daarna de crematie van Jeanne
van der Geer gevolgd door de crematie van Bert van den Akker.
Ook is een delegatie op bezoek geweest bij Gerard Vermeulen die geopereerd is aan z'n heup met daarna
complicaties.
Verder ook wat telefoontjes gepleegd, bloemen of kaartjes gestuurd naar leden die ziek waren.
Als wij niet weten dat er iemand ziek is kunnen we niets ondernemen.
Dus graag een telefoontje naar Piet en Gerda als je het op prijs stelt: 071-5895258, Gerda 06-40688668
5
Beheer accommodatie
Het afgelopen jaar hebben we de grasmat ongeveer 40 keer gemaaid.
We zijn het jaar begonnen met de handmaaier, in maart hebben we de handmaaier ingeruild voor een zitmaaier wat
een enorme tijdsbesparing oplevert per keer maaien.
Zodoende is er meer tijd om het onkruid tussen de heg weg te schoffelen en de kanten met de benzine bosmaaier
weg te halen. Ook zijn we druk bezig geweest met het uittrekken van diverse onkruid soorten in het gras. De
opengevallen plekken hebben we weer van grond voorzien met graszaad.
De heg is het afgelopen jaar twee keer onderhanden genomen door de onderhoudsploeg en we hebben hulp
gekregen van Aad Reyneveld en Peter Korts.
Nadat het veld in ons beheer is komen hebben we direct 10 boompjes gepland op de opengevallen plekken.
Hopelijk gaan deze bomen gauw groeien zodat we een egaal gezicht hebben van de heg.
De planten bak is dit jaar weer gevuld met plantjes.
Bij de ingang hebben we het welkomstbord geplaatst en een kabel aangelegd voor de verlichting.
Nadat de zonnepanelen waren geplaatst op het dak hebben we een stroomkabel vanaf het dak naar de meterkast
aangelegd zodat Ronald Vermeulen deze kon aansluiten.
In de wintermaanden hebben we de kasten in de bestuurskamer opgeruimd en ook het magazijn.
In de kantine hebben we diverse tafels gerepareerd c.q. de poten verstevigd.
We hebben het beamerscherm omhoog geplaatst zodat er ook achter in de kantine een beter zicht is op het beeld.
We hebben diverse keren ondersteuning verleend aan Gerda en Piet van der Meer in het clubgebouw in de
bediening tijdens hun afwezigheid alsmede in het schoonmaken van de ramen.
In december hebben we de opslag container geplaatst en het tuingereedschap overgeplaatst van magazijn naar
container.
5.1 Beheer kantine
Het afgelopen jaar was het voor ons een druk jaar met wat extra activiteiten
Dit in verband met het 90-jarig jubileum.
Een feestelijke jaarvergadering, barbecue/feestavond/sportcafé en de lezing van Clay Ruperti.
Ook dit jaar zijn we weer gastheer geweest voor de KNVB die bij ons te gast waren voor de Thema-avonden,
vergaderingen en cursussen. Wij zijn blij dat de KNVB ons mooie clubhuis gebruikt voor hen en onze
scheidsrechters; daarvoor dank.
Dit jaar hebben we ons clubhuis regelmatig kunnen verhuren aan derden wat extra inkomsten voor onze vereniging
opbracht. Door de duidelijke afspraken en de controle die wij uitvoerde na het verhuren is de overlast die de
huurders veroorzaken tot een minimum beperkt gebleven.
Het afgelopen jaar werden de deelnemers aan de training en de leden die gezellig even langs kwamen op de
donderdag door Gerda van der Meer voorzien van een drankje en hapje, in de weken dat Gerda afwezig was i.v.m.
een nieuwe knie nam Piet van der Meer haar taak over en dat ging hem niet zo goed af; hij vond het maar druk☺.
Na de dinsdag training zorgden de deelnemers zelf voor hun drankje.
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Wij hebben naast de “L.V.V. Hackleplayers” op de maandag ook op de dinsdag en vrijdag een groep trimmers “De
Vitality Club” die gebruikmaken van ons clubhuis.
Piet verzorgt dan dat de groep na afloop een heerlijk kopje koffie kan drinken.
Wekelijks worden het clubhuis en kleedkamers schoongemaakt en regelmatig een extra schoonmaakbeurt waarbij
dan Hans en Greet Dijkers de helpende hand toesteken.
Ook dan mogen we gebruik maken van de schrob en poets machine van de Firma v.d. Meel.
Wij willen iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar hebben geholpen bij de activiteiten die in ons clubhuis zijn
georganiseerd in het bijzonder: Hans, Greet, Annie, Anneke, Annie, Leo, Lucas en alle leden die bijspringen bij een
thema-avond.
Want zonder al die hulp is het niet mogelijk om alles te organiseren, daarvoor DANK.
6
90jr Jubileum commissie
Ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum is een jubileum commissie ingesteld.
Peter Kadiks (voorzitter)
Piet van der Meer
Ernstjan van der Perk
Het jubileumjaar is 29 april 2019 gestart tijdens de jaarvergadering.
In het landelijke digitale blad “De Scheidsrechter” is een mooi artikel gemaakt door regioschrijver Jan ter Harmsel.
Op de website is een permanent “Historie” menu geplaatst, met diverse in gescande oude documenten.
De eerste grootte activiteit was meteen een klapper. De Jubileum feestavond van 11 mei.
Eerst een gezellige barbecue. Buiten stonden twee feesttenten met heaters. Daar was het snel druk en gezellig.
Om 20:00u heeft voorzitter Jan de Jong een feestelijk speech gehouden en opening van de avond verzorgd. Waarna
de aanwezigen naar de voorkant van de kantine gedirigeerd werden.
Daar hebben Jan de Jong en samen met eregast, oud-voorzitter en erelid Cor Cozijn het nieuwe welkomstbord
onthuld.
De pub-quiz was een succes. 4 rondes met vragen over scheidsrechters, muziek, geluidsfragmenten en algemene
vragen werden door 11 teams beantwoordt. De teams werden willekeurig samengesteld.
De trotse winnaars kregen een medaille.
Daarna begonnen twee dj’s de sfeer te verhogen! Er werd op disco gedanst, daarna gestijldanst, polonaise gelopen
en zelfs onder leiding van Willem Reeuwijk gevaren in een bootje over de Amstel.
Tijdens de week van de scheidsrechter werd in het jubileumjaar een clinic gehouden.
Via de KNVB en COVS Nederland hebben we Clay Ruperti kunnen strikken.
Ook in 2020 staan nog diverse activiteiten op de agenda.
Het bestuur bedankt de jubileum commissie, Peter, Piet en Ernstjan voor hun inzet en organisatie van dit mooie
jubileumjaar.
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7
Nawoord
Een Jubileumjaar met lach en een traan. Onthulling van het nieuw welkomstbord door Cor Cozijn en Jan de Jong.
Maar ook het overlijden van oud-voorzitter Bert van den Akker en vlak voor het einde van het jubileumjaar het
overlijden van oud-voorzitter en Erelid Cor Cozijn.
We zijn bijzonder blij met de huurovereenkomst met de Gemeente Leiderdorp voor het trainingsveld.
Voor het onderhoud is nu een container naast de kantine geplaatst, zodat de grasmaaier niet meer binnen in het
magazijn geplaatst hoeft te worden.
Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst. Een nieuwe betere grasmaaier is aangeschaft.
Op dit moment hebben we drie dames in het ledenbestand die flink van zich laten horen. Manon Plandsoen, Lizzy
van der Helm en Sarah Brinkkemper. In 2020 is als vierde dame Nadine Vaillant lid geworden.
De nieuwe AVG-wetgeving heeft uw secretaris de nodige uurtjes gekost. Ook het samenstellen van de nieuwe
statuten en huishoudelijk reglement was een hoop werk.
In 2019 bestaat onze mooie vereniging 90 jaar. Het bestuur is trots dat wij een gezonde vereniging hebben. Hoewel
de terugloop van het aantal scheidsrechters in Nederland ook te merken is in het ledenaantal binnen onze
vereniging.
Voor het jubileumjaar heeft het bestuur een jubileumcommissie ingesteld onder leiding van Peter Kadiks die een
aantal activiteiten heeft georganiseerd.
Tijdens diverse clubactiviteiten heeft Annie Akerboom opnames gemaakt, zoals bij de laatste training van het
seizoen, de ALV etc. Annie heeft hiervan een videofilm gemaakt die tijdens het jubileumjaar diverse keren
vertoond zal worden.
Langs deze weg wil ik namens het bestuur de beheerder(s), trainers en alle vrijwilligers bedanken voor hun
geweldige inzet.
Steller,
Ronald Vermeulen
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Jaarlijkse algemene ledenvergadering over 2019
Balans 1 januari 2018 - 31 december 2018
Baten
31-12-2017
Kas
176,30
Giro
2.533,05
Spaarrekening
13.530,67
Nog te ontvangen contributie
320,00
Nog te ontvangen rente
13,69
Voorraad kantine
590,50
Voorraad representatie
17,50
Inventaris accommodatie
10.200,00
Accommodatie
230.000,00
257.381,71
Lasten
Lening gemeente
Vooruitbetaald contributie
Nog te betalen hoofdbestuur
Nog te betalen accommodatie
Nog te betalen administratie
Nog te betalen aflossing
Obligaties
Gereserveerd onderhoud clubhuis
Voorziening jubileum
Kapitaal

Kapitaalvergelijking 2018
Kapitaal per 31-12-2017
Vermeerderd kapitaal
Correctie schuld gemeente
Kapitaal per 31-12-2018
Lening gemeente 2018
Schuld gemeente per 31-12-2017
Correctie schuld
Rente over 2018
Subtotaal
Aflossing
Schuld gemeente per 31-12-2018

31-12-2017
20.731,22
0,00
436,50
125,00
34,98
0,00
2.175,00
6.000,00
1.250,00
226.629,01
257.381,71

31-12-2018
111,50
2.228,03
18.044,36
57,50
3,73
348,36
17,50
10.100,00
227.500,00
258.410,98
31-12-2018
20.306,36
57,50
0,00
133,60
35,76
151,68
1.600,00
6.400,00
2.500,00
227.226,08
258.410,98

226.629,01
20,53
576.54
227.226,08

20.731,22
-576.54
151,68
20.306,36
0,00
20.306,36

Obligaties 2018
Saldo per 31-12-2017
Uitgeloot/vrijgevallen
Saldo per 31-12-2018

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

2.175,00
575,00
1.600,00
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Jaarlijkse algemene ledenvergadering over 2019
Exploitatie overzicht 1 januari 2018 - 31 december 2018

Lasten
Niet te innen contributie
Afdracht hoofdbestuur COVS
Representatie
Administratie
Accommodatie
Reis- en vergaderkosten
Evenementen
Rente
Reservering 90-jarig jubileum
Extra reservering 90-jarig jubileum (Doerak)
Reservering onderhoud clubhuis
Afschrijving clubhuis
Afschrijving inventaris
Vermeerderd kapitaal

Begroot
2018
0,00
1.800,00
1.000,00
400,00
6.500,00
300,00
700,00
800,00
250,00
0,00
400,00
2.500,00
100,00
0,00
14.750,00

Rekening
2018
57,50
1.540,53
1.129,32
278,04
1.704,73
158,75
568,55
317,05
250,00
1.000,00
400,00
2.500,00
100,00
20,53
10.025,00

Baten
Contributie
Donaties
Exploitatiewinst kantine
Rente
Geschonken obligaties
Verminderd kapitaal

Begroot
2018
5.000,00
1.000,00
5.500,00
50,00
0,00
3.200,00
14.750,00

Rekening
2018
4.445,00
290,00
4.697,58
17,42
575,00
0,00
10.025,00
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Jaarlijkse algemene ledenvergadering over 2019

Balans 1 januari 2019 - 31 december 2019
Baten
31-12-2018
Kas
111,50
Giro
2.228,03
Spaarrekening
18.044,36
Nog te ontvangen contributie
57,50
Nog te ontvangen rente
3,73
Voorraad kantine
348,36
Voorraad representatie
17,50
Inventaris accommodatie
10.100,00
Accommodatie
227.500,00
258.410,98
Lasten
Lening gemeente
Vooruitbetaald contributie
Nog te betalen administratie
Nog te betalen rente
Verschil van gemeentelening 2016 en 2018
Nog te betalen aflossing
Obligaties
Gereserveerd onderhoud clubhuis
Voorziening jubileum
Kapitaal

Kapitaalvergelijking 2019
Kapitaal per 31-12-2018
Vermeerderd kapitaal
Kapitaal per 31-12-2019
Lening gemeente 2019
Schuld gemeente per 31-12-2018
Rente over 2019
Subtotaal
Aflossing
Schuld gemeente per 31-12-2019

31-12-2018
20.306,36
57,50
0,00
133,60
35,76
151,68
1.600,00
6.400,00
2.500,00
227.226,08
258.410,98

31-12-2019
317,00
1.547,13
15.848,09
0,00
0,00
731,25
17,50
12.947,14
225.000,00
256.408,11
31-12-2019
20.100,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
975,00
6.800,00
0,00
228.532,36
256.408,11

227.226,08
1.306,28
228.532,36

20.306,36
100,75
20.407,11
306,36
20.100,75

Obligaties 2019
Saldo per 31-12-2018
Uitgeloot/vrijgevallen
Saldo per 31-12-2019

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

1.600,00
625,00
975,00
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Jaarlijkse algemene ledenvergadering over 2019
Exploitatie overzicht 1 januari 2019 - 31 december 2019

Lasten
Niet te innen contributie
Afdracht hoofdbestuur COVS
Representatie
Administratie
Accommodatie
Reis- en vergaderkosten
Evenementen
Rente
Reservering 90-jarig jubileum
Extra reservering 90-jarig jubileum (Doerak)
Reservering onderhoud clubhuis
Afschrijving clubhuis
Afschrijving inventaris
Vermeerderd kapitaal

Begroot
2019
0,00
1.800,00
1.000,00
400,00
7.000,00
200,00
750,00
750,00
0,00
0,00
400,00
2.500,00
100,00
0,00
14.900,00

Rekening
2019
0,00
1.527,43
1.026,09
1.564,64
1.646,10
150,25
565,71
104,48
0,00
0,00
400,00
2.500,00
1.010,00
1.306,28
11.800,98

Rekening
2018
57,50
1.540,53
1.129,32
278,04
1.704,73
158,75
568,55
317,05
250,00
1.000,00
400,00
2.500,00
100,00
20,53
10.025,00

Begroot
2020
0,00
1.650,00
1.000,00
400,00
2.000,00
200,00
750,00
150,00
0,00
0,00
400,00
2.500,00
1.300,00
0,00
10.350,00

Baten
Contributie
Donaties
Exploitatiewinst kantine
Rente
Geschonken obligaties
Verminderd kapitaal

Begroot
2019
4.800,00
1.000,00
5.450,00
50,00
0,00
3.600,00
14.900,00

Rekening
2019
4.364,75
620,00
6.187,50
3,73
625,00
0,00
11.800,98

Rekening
2018
4.445,00
290,00
4.697,58
17,42
575,00
0,00
10.025,00

Begroot
2020
4.800,00
500,00
4.800,00
0,00
150,00
100,00
10.350,00
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Jaarlijkse algemene ledenvergadering over 2019
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