
Notulen 

Bijzondere ALV Victoria Squash Rotterdam 

10 november 2018 

Aanwezigen: 

Leden: Trudy Scheffers, Arie Langstraat, Johan Haijer, Richard Advocaat, Edwin van den Berg, Loek 

Bles 

Bestuur: Ronald Permentier, Dennis Huisman, Rita Ramkisoen, Mei Haighton, Elma Lammers 

 

1 Bestuurssamenstelling 

 Mei en Elma treden volgend jaar af. Mei licht toe dat ze na drie jaar het tijd vind om het over 
te dragen, ze heeft veel gedaan, bereikt en geleerd het is tijd om het stokje over te dragen.  
 
Elma geeft aan dat dit al haar vierde jaar is en dat he daarmee tijd wordt voor een nieuwe 
secretaris. 

2 Bespreking en stemming begroting eredivisie  
Zie Notitie allocatie sponsorgelden t.b.v. eredivisie. Samengevat houdt dit voorstel in dat er, 
nadat het clubbelang geborgd is maximaal 10.000 euro uit de clubkas mag worden ingezet 
voor de eredivisie. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om contributiegelden maar om andere 
inkomende gelden zoals opbrengsten van de verhuur van ruimtes. 
 

 Procedureel 

 Gerard Schrader heeft Ema gemachtigd voor de eredivisie te stemmen 

 Edwin heeft drie stemmen bij zich: Nico Keijzer, Ardiie Bouer, Harrie van de 
Wijngaart 

 

 Bespreking beleidswijziging 

 Rita licht doe dat deze de begroting anders is ingericht. Gelijk getrokken met 
softwarepakket en andere posten zijn logischer ingedeeld. 

 80% is voor de heren 20% voor de dames 
 

 Arie vraagt naar de begroting kalenderjaar vs verenigingsjaar. Eredivisie loopt over 
een verenigingsjaar maar de kosten worden geboekt op het moment dat ze vallen in 
het kalenderjaar. Gevolg is wel dat wanneer we ons via de begroting aan kosten 
committeren voor bijvoorbeeld 2019, we ons ook aan kosten committeren voor het 
eerste half jaar van 2020 ook al zijn deze nog niet in de begroting opgenomen. 

 Rita licht toe dat dit verband met de eredivisiebeleidswijziging omdat we zo ook 
eerder hier een beslissing over kunnen nemen. 
 

 Mei licht toe dat we daarnaast ook een vertroebeling zien tussen club sponsoren en 
eredivisie sponsoren. Sponsoren willen dit vaak zelf niet zo strikt scheiden. 

 Het voorstel is om maximaal 10k uit het clubbudget te halen voor de eredivisie, we 
hebben 25.000 nodig voor eredivisie.  

 Arie vraagt wat we dan doen als we die 15.000 extra niet binnen halen.  

 Mei geeft aan dat we dan geen eredivisie kunnen spelen. 



 Rita gaat aan dat er al 12.000 is binnen gehaald. 
 

 Uitgangspunt is dat we sponsorgelden zelf verdelen. Als een sponsor zich meldt 
kijken hoe wij denken dat we dit het beste kunnen verdelen. Maar als een sponsor 
aangeeft dat hij specifiek één onderdeel wil sponsoren dan blijft dit mogelijk. 
 

 Rita licht toe dat we het liefste de hele 25k door het sponsoren laten betalen. Dus als 
we 15k binnen hebben houden  we niet op met werven. We vragen de vergadering 
om hier ook over mee te blijven denken.  

 Als we de 25k binnen hebben gehaald en er komen nog meer sponsorgelden binnen 
dan is het de keuze aan ons om te kijken wat we hiermee doen. We kunnen andere 
gelden weer terug in de club steken, we kunnen extra events voor de sponsoren 
organiseren of we kunnen . 
 

 Rita licht toe dat we een positief budget hebben en dat we daarom die 10k kunnen 
missen. We lopen ook op schema met het betalen van de SV afdracht. 
 

 Arie geeft aan dat hij dit besluit niet tot in jaar en dag wil nemen maar wel voor 
2019. 

 De beleidswijziging zit hem er in dat we eredivisie onderdeel laten uitmaken van de 
begroting. Dit houdt niet in dat we elk jaar 10k naar de eredivisie sluizen maar dat 
we het opnemen in de begroting die vervolgens weer goed moet worden gekeurd in 
de begroting. 
 

 Trudy geeft aan dat ze wel wil helpen om op de eredivisie avond wat meer zichtbaar 
te maken (communicatie op de club). 
 

 Rita licht nog toe dat het niet om contributiegelden gaat. Verhuur ruimtes, en 
diverse opbrengsten en zoals bordsponsoren. 

 Stemming 
 
Voor:,  Johan, Richard, , Gerard, Loek, Trudy, Arie,  
Tegen: Edwin, Harry, Adrie, Nica 
 
Voor namens bestuur: Ronald, Dennis, Rita, Mei, Elma 
 
 

3 Rondvraag 

 Verzoek om donateurslidmaatschap. Deze blijft stemrecht houden. Voorstel wordt 
uitgewerkt door bestuur. Contributie moet worden vastgesteld in ALV. 

 

 

 

 

 


