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________________________________________  

Notulen Algemene ledenvergadering S.C. Spirit ’30 van   

23 augustus 2021  

________________________________________  
                          

1)   Opening  
Dorien de Boer, voorzitter, opent de Algemene Ledenvergadering van de afgelopen 2 seizoenen, 2020 
en 2021, heet alle aanwezigen van harte welkom en deelt mede dat er helaas op sportief gebied 
weinig te vermelden zal zijn vanwege de Covid periodes.  

  
2)   Ingekomen stukken /mededelingen  

Door Anita van Lingen, secretaris, zijn de volgende afmeldingen ontvangen: Viktor Kors en Anna  
Sophie de Jong.  

  
3)   Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 11 november 2019   

(zie exemplaar aanwezig op deze vergadering)  
Er zijn geen op- en of aanmerkingen op het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 11 november 2019.  

  
4)   a. Jaarverslag seizoen 2019-2020 (op de jaarvergadering)  

Het jaarverslag van het seizoen 2019-2020 wordt doorgenomen/voorgelezen door de secretaris. 
Helaas zijn er weinig(sport) activiteiten te melden vanwege het gehele Covid gebeuren en is het dit 
jaar een korte opsomming. 
 
Voor het jaarverslag van het seizoen 2020-2021 neemt Ton Kors alle gedane activiteiten door die de, 
altijd enthousiaste en steeds groter wordende, onderhouds- en groenploeg allemaal tot stand heeft 
gebracht, gedurende dit seizoen. De meeste activiteiten zijn natuurlijk altijd te volgen (geweest) via 
de Spirit’30 site, hier kun je ook alle foto’s zien. Al het onderhoud is een verfraaiing van het Spirit’30 
complex. 
 
De onderhouds- en groenploeg krijgt een groot applaus en zal in een later stadium nog een keer 
uitgebreid in het zonnetje gezet worden. 

  
   b. Rekening 2019–2020 en 2020–2021 (ter inzage bij de penningmeester en jaarvergadering 

Stef Visser, penningmeester, neemt de jaarrekeningen door met de leden. 
 
De balans per 30-6-2020 en de balans per 30-6-2021 
 
De vaste activa:  
De totale kosten van het speedsoccerveld 85.000/87.000 
 
De vlottende activa: 
Facturen zijn voor: “Dit is Spirit” 
 
Liquide middelen: 
De bankrekening van zaalvoetbal is opgeheven en het saldo is overgezet naar de algemene rekening, 
dit is kostenbesparend en natuurlijk ook zoals het hoort: één vereniging, één rekening. 
De voorziening groot onderhoud is voor de kozijnen in de kantine en het dak. 
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Begroting 2021-2022: 
Salarissen en vergoedingen voor fysio en o.a. schoonmaak zijn verhoogd en de nutsvoorzieningen 
ook, de gasprijs is gestegen. 
 
Opbrengsten: 
De opbrengst van de kantine 2018-2019 was de beste ooit. 
2019-2020 zou nog beter worden, maar helaas. De begroting voor volgend jaar is vastgesteld op 
50.000. 

 
Investering in speedsoccer is voor de mini’s en het walking football, dit laatste wordt opgezet door 
Dirk te Grotenhuis 
 
Frank Heilig vraagt of alles naar aflossing is gegaan of tijdelijk geen lening is afgesloten. 
De penningmeester antwoord dat de vereniging Corona subsidie heeft gekregen. 
 
De algehele conclusie voor het komende jaar is dat we een hele gezonde club zijn.  

 
c. Uitloting 8 obligaties van de in 2014 uitgegeven obligatielening  
Door Thomas Smit worden 8 obligatienummers getrokken waarmee evenveel obligaties worden    
uitgeloot. De nummers zijn: 61, 41, 59, 7, 78, 76, 46, 28.    
De penningmeester zal de personen achter deze nummers op de hoogte brengen, waarna  
(€ 1.000,-- per stuk) uitbetaling aan hen zal volgen.  

  
  d. Gefaseerd overstappen naar cashless betalen (info penningmeester) 
De penningmeester geeft duidelijke uitleg over hoe we als vereniging over willen stappen naar    
cashless betalen. Het is een onderwerp dat bij diverse horeca zaken en kantines leeft. 
Als voorbeeld geeft hij aan dat er voor iedere storting van contant geld € 10,-- kosten door de bank 
in rekening wordt gebracht en daarbij komt dat we nu al naar Hoorn moeten om kasgeld  te storten,  
het is ook niet meer veilig. 
 

  Het kassasysteem Twelve van de vereniging heeft een prachtig systeem, er komt een kaartlezer  
  erbij. Het systeem is erg uitgebreid, ieder pasje kan gebruikt worden.  
  Contant blijft er nog wel in, maar we moeten wel naar het cashless overgaan. Vanaf dit seizoen 
  gaan we ermee beginnen. 
 
  Cees Duijn deelt mede dat er een sponsor voor de pasjes is gevonden nl. Visser Duijn. 
  Frank Heilig merkt op dat het prima is om helemaal naar cashless over te gaan, over vijf jaar is 
  alles waarschijnlijk cashless.  
  Gerrit Slagter merkt op dat er bij voetbalvereniging Zouaven al helemaal niet meer contant betaald  
  kan worden, daar is het cashless al ingevoerd. 

     
5)  Verslag kascommissie  
     Ton Kors en Jean Paul Ligthart 
 

Ton Kors deelt mede dat ze met z’n vieren bij elkaar hebben gezeten, Jean Paul Ligthart, Stef Visser, 
Gido Botman en Ton Kors en alle punten weer heel goed doorgenomen hebben. 
 
Er waren twee kleine dingen:  
1. de tribune stoeltjes stonden er nog niet bij, dit is nu gedaan.  
2. het bedrag in kas is € 906,-- dit is hetzelfde bedrag als de vorige controle. 
 
Ton Kors adviseert de leden, mede namens Jean Paul Ligthart, decharge te verlenen aan het bestuur, 
wat onder applaus wordt ingewilligd. Stef Visser en Gido Botman worden heel erg bedankt voor al hun 
werkzaamheden. 
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6)  Benoeming leden kascommissie  
Ton Kors treedt af als lid van de kascommissie en Thomas Smit meldt zich aan om deze taak over te 
nemen en samen met Jean Paul de kascommissie te vormen. 

7)  Bestuursverkiezing  
Aftredend en niet herkiesbaar: Huib Heldens (niet aanwezig) en Anita van Lingen. Aftredend en 
herkiesbaar: Timo Groot, Michel Reus en Stef Visser. 
 
Het bestuur stelt voor om Marco Neuvel (vrijwilligerszaken) nu officieel in het bestuur te laten 
plaatsnemen en ook Gerrit Slagter laat de club niet in de steek en wil zijn “oude functie” als secretaris 
weer oppakken. 
 

    De voorzitter bedankt Anita van Lingen voor haar inzet en zij overhandigd haar een mooi boeket  
bloemen. 

 

8)  Kantinezaken  
Heidi Smit-Molenaar vormt samen met Anneloes Verhagen de kantinecommissie (de vraagbaak 
namens de kantine). De “harde kern” van de kantine bestaat uit Ronald, Marloes en Emmy. 
 
Betreffende het aantal kantinevrijwilligers wil Heidi graag een oproep doen voor meer ondersteuning.   
Er staan (gelukkig) weer evenementen op stapel en hiervoor zijn, voor de kantinecommissie, diverse 
punten erg belangrijk om goed te kunnen draaien: 
 
1. voldoende personeel 
2. veilige werkomgeving 
3. Corona is niet weg, dus houden aan de geldende regels 
4. nieuwe kleding 
5. koffie corner en kantine goed laten draaien 
6. gezonde artikelen op de kaart 
7. milieuvriendelijk beleid (statiegeld op plastic flesjes, dus inzamelingsbakken) 
8. optimalere ruimte bezetting 
9. Social Media 
10. goed functionerende geluidsinstallatie (ook buiten) 
11. cursus verantwoord alcohol schenken 
 
Marga heeft twee vragen: hoe lossen we het tekort op aan coördinatoren voor de vrijwilligers? En hoe 
vullen we de gaten met betrekking tot het openen en sluiten van de kantine? 
De voorzitter antwoordt hierop dat er veel vrijwilligers zijn afgehaakt door het Corona gebeuren, 
mogen we wel/niet open, die onzekerheid gaf veel afmeldingen. De verwachting is dat zodra alles 
weer open is en draait dat de vrijwilligers ook weer komen.  
 
Heidi wordt door de voorzitter bedankt voor haar inbreng van bovengenoemde punten op deze 
vergadering. 

 
9)  Evenementen 

Timo Groot vertelt de aanwezigen dat er veel voorbereidingen zijn geweest, met name voor het  
90-jarig bestaan, alles opgezet, maar ook onze verantwoordelijkheid hierin gepakt en daarom helaas 
ook alles weer af moeten zeggen. 
 
 
Het nieuwe seizoen staan sowieso het Gilde feest, de nieuwjaarsreceptie, het vrijwilligersfeest, 
Koningsdag en Voetvolley op de planning, natuurlijk alles in overleg met de kantinecommissie.  
Aankomend weekend is het openingsweekend voor het nieuwe seizoen, Social Media hiervoor loopt, 
alle activiteiten worden buiten gehouden. 
 
Alex Raven heeft het programma opgezet voor het mix-toernooi voor de overige senioren en jeugd. 
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         10) – Contributie 
De penningmeester merkt op dat de leden van de zaaltak heel weinig hebben gekregen voor hun 
contributiegelden. Zijn voorstel is om de leden 25% korting op de contributie te geven dit seizoen en 
de senioren een tegoedbon te geven voor versnaperingen. 
 
Het bestuur vraagt de ALV mandaat om jaarlijks een indexering toe te kunnen passen op de 
contributie (tot max. 5% per 3 jaar) ter compensatie van oplopende KNVB en kleding kosten. 
Dit mandaat wordt toegekend. 
 
– Kledingfonds 
Het kledingfonds is een beetje een zorgenkindje, er komt te weinig binnen. De penningmeester stelt 
daarom voor om het kledingfonds met 5 euro te verhogen en de contributie met 5 euro te verlagen. 
De leden zullen het dan niet merken. 

  
 

                   11) Rondvraag 
    Jean Paul Ligthart: inhakend op het verhaal van Heidi Smit betreffende tekort aan vrijwilligers.  
    Moet er meer professionalisering komen? Is de volgende stap misschien een kantine- of      
    vestigingsmanager? Ook misschien vergoeding voor de vrijwilligers gaan geven?  
    De penningmeester antwoordt hierop dat we eerst de pandemie maar af moeten wachten, er is nog     
    teveel onzekerheid. 

 
    De voorzitter merkt op dat het vrijwilligerswerk blijft, we willen niet gaan betalen. 
   Marco Neuvel zegt dat de leden voortdurend benaderd worden om hun vrijwilligerstaken in te vullen.  
    Voor de leden waar de Nederlandse taal nog niet voldoende is zal een dag georganiseerd worden om  
    taken te vervullen (ramen wassen, terrein schoonmaken enz.) 

                       Annemieke Pauw merkt op dat er altijd uitzonderingen zijn en zullen blijven, maar ook het vlaggen en  
                       de wastas is toch een vrijwilligerstaak? 
 

     Jean Paul Ligthart: tweede vraag. Is de integratie van handbal al onderzocht? 
                         Dirk te Grotenhuis antwoordt hierop dat er niet teveel stadse fratsen moeten komen, niet doen. 
 
                         Dirk te Grotenhuis zegt dat hij erg onder de indruk is van het Spirit’30 bestuur, koester dit. 

    Spirit’30 is een prachtige plattelands vereniging. 
 
    Cees Duijn vraagt of het een optie is om het voetvolley tijdens de september kermis te houden?  
    Dit is geen optie, september is een maand waarin niemand is vrij  om de taken hiervoor in te vullen. 
 
    Frank Heilig: Hoe staat het met de energierekening van de vereniging? Duurzaamheid? 
    De penningmeester antwoordt dat er al een heel plan ligt, ook is er overleg met het zwembad geweest.  
   Betreffende de Led verlichting ligt er een plan in samenwerking met het zwembad - CDA 
    Zonnepanelen op het ballenhok komen er! 

  
  

12) Sluiting  
De voorzitter sluit rond 21.00 uur de vergadering en nodigt de aanwezigen nog uit voor enkele 
consumpties van de vereniging.  
  

   


