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Voorwoord
Bestuurlijk is het verenigingsjaar 2015 – 2016 feitelijk en financieel afgerond. De financiële en
sportieve resultaten zijn goed. Het eerste elftal was slechts één wedstrijd verwijderd van promotie
naar de 1e klasse en ook werden het afgelopen jaar een flink aantal teams kampioen. Bestuurlijk
heeft het afgelopen jaar hoofdzakelijk in het teken gestaan van het uitwerken van plannen voor
verbetering van de bestuurlijke en organisatorische structuur. Omdat er geen nieuwe kandidaten
beschikbaar waren dreigde er een bestuurlijke onderbezetting te ontstaan.
Op de ALV van vorig jaar is daarom besloten om met ondersteuning van een zogenaamde denktank
de vereniging op haar sterke en zwakke punten te analyseren. Hiervoor zijn een aantal werkgroepen
benoemd die de organisatie en beleidsthema’s hebben onderzocht. De beleidsthema’s zijn:





Bedrijfsvoering
Financiën – inkomsten en uitgave analyse
Communicatie
Sporttechnische visie en ambities

De werkgroepen hebben hun bevindingen gepresenteerd, waarna het bestuur heeft ingestemd met
een aanpassing van de bestuurlijke- en organisatorische indeling. Het komende jaar zal dit op basis
van deze adviezen verder uitgewerkt worden. Hiervoor is een nieuwe ploeg bestuurders
voorgedragen.
Daarmee zijn de randvoorwaarden afgehandeld en kan de vereniging zich weer op nieuwe doelen
gaan richten. Het nieuwe bestuur moet de komende jaren de vereniging met name beleidsmatig en
sportinhoudelijk continueren. Nieuwe beleidspunten voor de komende jaren moeten worden
uitgewerkt en geïmplementeerd.
Een belangrijk beleidspunt is om voor de nabije toekomst minimaal het huidige niveau van de
vereniging (met name afdeling jeugd) beheersbaar en betaalbaar houden. Ook zal er gekeken
worden naar nieuwe sportinnovaties en welke consequenties dit heeft voor onze accommodatie en
of er voldoende basis blijft voor het huidige vrijwilligersbeleid in relatie met het aantal functies en
taken. Er liggen mogelijkheden om naast de huidige sportonderdelen nieuwe onderdelen te
introduceren. Hierbij denken wij aan senioren (50+) voetbal en recreatief sporten op doordeweekse
dagen. Naar verwachting kunnen wij daarin de komende jaren dan ook doorgroeien. Dit dwingt ons
tot het maken van nieuwe keuzes.
Op dit moment hebben wij ongeveer 1350 leden/ een zeer grote jeugdvoetbal afdeling/ een
groeiende afdeling handbal/ zijn financieel redelijk gezond/ hebben een prachtig sportcomplex en
een goede relatie met de Stichting Sportvoorziening Schalkhaar. Er zijn natuurlijk ook
aandachtspunten en daar moeten we slagvaardig mee omgaan. Er ligt een goede basis maar we
mogen niet indutten.
Tot slot
Het was hard werken maar wij deden het met plezier. Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet en
betrokkenheid. Ik dank de leden voor het vertrouwen in ons en wens hen en vereniging een goede
jaarvergadering en voor de toekomst veel succes en voorspoed.

Ben de Fooij
Voorzitter a.i.
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Notulen Algemene Ledenvergadering
d.d. 16 november 2015
Notulist: Diana Grootjans
Opening
Voorzitter Ron Sotthewes opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. De voorzitter
vraagt een minuut stilte voor de leden die ons afgelopen jaar ontvallen zijn: Hans Wieggerinck,
Andries van Empel, Mien Tammerveld en Riet Geijsen.
Het is goed om te zien dat leden in grote getale gekomen zijn dit jaar (87 in totaal).
De voorzitter deelt mee welke 4 mensen zich hebben afgemeld voor de Algemene Ledenvergadering.
Vaststellen agenda
De voorzitter stelt voor om de Vrijwilligers van het jaar voor het agendapunt Bestuursverkiezing te
plaatsen. De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld.
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen
Rob Beltman heeft zich verkiesbaar gesteld voor een bestuursfunctie. Dit zal aan het agendapunt
Bestuursverkiezing toegevoegd worden.
Het bestuur heeft een Verklaring geschreven n.a.v. het weekendvoetbalkamp D1 einde seizoen 2014 en
de gevolgen die met name afgelopen seizoen hebben gespeeld. De voorzitter deelt mede deze
verklaring na het agendapunt Algemeen jaarverslag voor te lezen.
Notulen Algemene Ledenvergadering 2014
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Algemeen jaarverslag vereniging
Over het Algemene jaarverslag zijn geen vragen.
Omdat het bestuur geen behoefte heeft de gebeurtenis omtrent het voetbalkamp van de D1 in juni
2014 en de gevolgen daarvan inhoudelijk te vereeuwigen in het Jaarverslag van de vereniging, is
ervoor gekozen een mondelinge verklaring af te leggen aan de leden van de vereniging tijdens deze
ALV. De voorzitter leest deze verklaring voor, waarna er ruimte voor vragen is.
Jos Pleizier vraagt of de betreffende leiders zijn teruggekeerd? De voorzitter antwoordt dat één van hen
sinds dit seizoen zijn vrijwilligerstaken heeft hervat en leider is van een team, de andere twee hebben
hun activiteiten voortgezet bij andere voetbalverenigingen.
Huub Swartjes vraagt of er duidelijkheid gegeven kan worden over welke acties door voorzitter en
welke acties door bestuur ondernomen zijn, aangezien in de verklaring beide genoemd worden. De
voorzitter antwoordt dat het is gegaan zoals de verklaring is voorgelezen.
Het bestuur doet enkele voorstellen voor wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement (HHR). De
voorzitter leest de voorgestelde wijzigingen voor:
Er wordt in het HuisHoudelijk Reglement en bijlagen gesproken van afdelingsbesturen. Wijzigen in
commissies.
Er wordt opgesomd welke sancties bestuur kan opleggen. Royeren kan met goedkeuring ALV. Wijzigen
in Bestuur kan schorsen tot ALV, daar voorstel royeren inbrengen.
Stichting Vrienden van SV Schalkhaar wijzigen in Stichting Vrienden van Schalkhaar. Dit is door deze
stichting, met onze accordering, notarieel gewijzigd. De regeling voor SV Schalkhaar wijzigt niet.
T.a.v. vertrouwenspersonen: nieuw reglement Vertrouwenscommissie SV Schalkhaar is vastgesteld
door bestuur in samenspraak met de Vertrouwenscommissie. Toevoegen aan HHR.
Commissies binnen vereniging zijn variabel, op dit moment is er ook commissie Exploitatie en
commissie Sponsoring. Deze toevoegen aan opsomming.
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Verplichting tot contributie voor volledig seizoen komt niet overeen met het contributiereglement,
waarin voetbal opgezegd kan worden per 1 januari. Aanpassen naar contributiereglement, dus
lidmaatschap voetbal opzeggen kan halverwege en einde seizoen.
Ten aanzien van Bijlage 1: Gedragsreglement
Onzedelijk gedrag
‘Daarnaast volgen leiders van jeugdteams een opleiding tot jeugdleider, waarin in preventieve zin ook
aandacht wordt geschonken aan sociale thema’s als seksueel misbruik van minderjarigen.’
Biedt de vereniging niet, tekst verwijderen uit HHR.
Wapenbezit
Actie door barpersoneel en ordebewakers. Wijzigen in actie door politie.
Bovenmatig alcoholgebruik
‘het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere
psychotrope stoffen.’
Hier verwijderen, verwijzen naar bestuursreglement, bijlage 2 van het HHR.
Ten aanzien van Bijlage 2: Bestuursreglement Alcohol, roken en geluid in sportkantine SV Schalkhaar
Dit bestuursreglement is herschreven en vastgesteld door bestuur in overleg met commissie
Exploitatie. Deze versie toevoegen aan HHR als bijlage 2.
De genoemde twee reglementen zijn ter kennisgeving verstrekt aan de ALV.
De leden stemmen in met de voorgestelde wijzigingen. Het HHR zal geactualiseerd en gepubliceerd
worden.
Financieel jaarverslag vereniging
De balans en het kasstroomoverzicht worden toegelicht door de penningmeester. Jaap Korving vraagt
hoeveel Stichting Sportvoorziening Schalkhaar (SSS) aflost op de lening. Het bestuur van SSS
antwoordt dat er substantieel afgelost wordt. Huub Swartjes vraagt waarom er aan de leden van SV
Schalkhaar geen openheid gegeven wordt over de financiële cijfers van SSS? Geantwoord wordt dat SSS
en SV Schalkhaar gescheiden organisaties zijn, statutair en fiscaal is de constructie op deze wijze
geregeld. De kascontrolecommissie van de vereniging heeft inzage bij het controleren van de kas en er
is frequent uitwisseling met het bestuur van SV Schalkhaar. SSS presenteert niet op de ALV van de
vereniging, daar hoort het niet thuis. SSS en penningmeester willen wel bekijken hoe op andere wijze
inzicht gegeven kan worden.
De werkelijke kosten ten opzichte van de begroting van afgelopen boekjaar 2014-2015 worden
toegelicht door de penningmeester. Peter Visser vraagt waaruit het aanzienlijke verschil tussen
begroting en werkelijke kosten van € 600 bestaat in representatiekosten commissie Voetbal? De
penningmeester antwoordt dat hij dat niet paraat heeft en dit Peter nog zal laten weten.
Het financieel verslag boekjaar 2014-2015 en begroting seizoen 2015-2016 worden door de
penningmeester toegelicht. Benadrukt wordt dat SV Schalkhaar een bijzonder gezonde vereniging is,
maar om toekomstbestendig te zijn ook gezond moet blijven en het bestuur daartoe een verhoging van
contributie en een verhoging van bijdrage kleding voorstelt.
Marion Wijnberg merkt op dat de leden toch verantwoordelijk gemaakt kunnen worden voor in
bruikleen gegeven kleding en vermissing ballen en vraagt welke maatregelen er worden genomen,
want nu betaalt iedereen mee aan gevolgen van dit gedrag. Harry Huisman, lid commissie Voetbal, licht
toe dat de kledingprocedure is aangescherpt en dat er momenteel ook een sanctie is gezet op verlies
ballen, maar uit onderzoek bij andere verenigingen is ook gebleken dat veel vrijwilligers afhaken als zij
voor balverlies moeten gaan betalen. Bij één bezochte vereniging was het goed geregeld, daar had elk
team een eigen rek, werd er dagelijks gecontroleerd door alle ballen te tellen, maar dat betekent voor
SV Schalkhaar meer vrijwilligers nodig waar al een tekort aan is. Ieder team een eigen ballenrek is
logistiek niet haalbaar. Henny Huis in ’t Veld, lid Materialencommissie, beaamt dit, het gaat om 65
teams maal 15 ballen. Ben de Fooij vraagt of wel duidelijk is of is te krijgen welke teams
verantwoordelijk zijn voor verlies? Harry antwoordt dat dat kan wanneer teams een eigen ballenrek
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hebben, maar bij gedeelde rekken moeilijker. Zijn actie tot nu is trainers blijven aanspreken, mailen,
verantwoordelijk laten voelen. Maar respons is bijna nihil. Harry wordt graag gevoed door ideeën van
leden en nodigt de aanwezigen uit hem suggesties te mailen. De huidige sanctie de ballen gedurende
het seizoen niet meer aan te vullen is niet de oplossing. Aangedragen oplossingen van aanwezige leden
zijn ieder team een eigen ballenrek, want oplossing door gedrag willen veranderen blijkt al jaren geen
effect te hebben, betaalde trainers aanspreken, senioren borg laten betalen voor de ballen.
Verder geeft de penningmeester op de vraag naar betalingen van trainers het antwoord dat salarissen
zijn gescheiden van vrijwilligersvergoedingen in het financieel verslag, en laat als antwoord op een
vraag van Jan Daggenvoorde weten dat alleen de hoofdtrainer van het 1e elftal betaald wordt,
assistenten bij Schalkhaar 1 worden niet betaald.
De penningmeester licht de begroting van het nieuwe seizoen toe. Wil SV Schalkhaar ook komend
seizoen een 0-begroting realiseren, om de kwaliteit van zowel de accommodatie, de voorzieningen als
het niveau waarop gesport wordt te behouden, dan zullen de baten verhoogd moeten worden. Het
bestuur stelt zich ten doel minimaal €5000 subsidie middels de nieuwe regeling te verdienen, dit telt
ook niet mee in het tekort, evenals alle kosten van vermiste materialen. De voorzitter rekent voor dat
de wegvallende inkomsten en hogere kosten neerkomen op een tekort van € 14000. Dit kan
terugverdiend worden middels een verhoging van de contributie, waarmee we in contributie
vergeleken met omringende voetbalverenigingen nog steeds gemiddeld zijn.
Op het voorstel contributieverhoging volgt nog kort discussie met als uitkomst dat het bestuur wordt
uitgenodigd proactief actie te ondernemen in het genereren van meer inkomsten in plaats van reactief
de kostenkant aan te pakken door verhoging contributie. Vooral sponsorcommissie zou bijdrage
moeten kunnen leveren. Floris Duyff, lid commissie Sponsoring, reageert met oproep aan leden zich
aan te sluiten bij de commissie, want met het huidig tekort aan vrijwilligers is minder te realiseren. De
voorzitter antwoordt dat die commissie versterkt gaat worden, hij treedt ook zelf toe, en is hoopvol in
realiseren doelstelling sponsoring.
Ben de Fooij stelt voor een meerjarenbegroting op te stellen, nu het probleem op te lossen van de
kosten door verhoging contributie, maar later wellicht juist een verlaging van contributie te kunnen
geven.
Huub Swartjes vraagt hoe het zit met reserveringen voor vervanging kunstgrasvelden en wanneer dat
gaat plaatsvinden. SSS reserveert daarvoor en in principe wordt uitgegaan van een gebruiksduur van
15 jaar, gebaseerd op onderzoeken die tot nu gedaan zijn naar kunstgrasvelden. Dat betekent dat over
circa 7 jaar de toplagen vervangen moeten worden. Wie bepaalt wanneer dat gaat gebeuren, gekeken
naar de huidige staat van deze velden? Dat bepaalt SSS als eigenaar, de vereniging is gebruiker. Ook
daarover heeft SSS met bestuur SV Schalkhaar overleg. De penningmeester licht toe dat er nu uitgegaan
wordt van 15 jaar, maar als de komende jaren anders blijkt dan kan dat tot andere planning leiden.
Het voorstel contributieverhoging met € 13 per spelend lid met ingang van seizoen 2015-2016 wordt
in stemming gebracht en aangenomen met meerderheid van stemmen, 3 leden stemmen tegen. Ruben
Bumkes licht toe dat hij tegenstemt omdat hij graag een keuze voorgelegd had gekregen.
Het voorstel verhoging kledingbijdrage van de huidige € 20 naar maximaal € 25 per spelend lid per
jaar met ingang van volgend seizoen wordt met meerderheid van stemmen aangenomen, 2 leden
stemmen tegen.
Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Jan Herman Smith en Hans Ellenbroek. Jan Herman en
Hans hebben op verzoek van het bestuur de financiële administratie, de jaarrekening 2014-2015 en de
begroting voor 29015-2016 beoordeeld. Hans Ellenbroek leest hun verslag van de kascontrole seizoen
2014-2015 voor aan de ALV, waarin 8 aanbevelingen gegeven worden en stelt voor het bestuur te
dechargeren voor het door haar gevoerde financiële beleid gedurende het seizoen 2014-2015. De leden
geven akkoord.
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Hans Ellenbroek wordt middels een attentie en een bos bloemen bedankt voor zijn bijdrage. Jan
Herman Smith en Gerco Morsink zijn bereid gevonden de kascontrolecommissie te vormen voor
komend jaar.
Presentatie plan sporthal naar de Horsterhoek
Ben de Fooij, voorzitter van Stichting Sportvoorziening Schalkhaar, introduceert het doel van deze
presentatie aan de leden van SV Schalkhaar, namelijk horen of er draagvlak is voor verder onderzoek
naar haalbaarheid van het plan voor de verplaatsing van de sporthal naar de Horsterhoek, waar SSS
positief tegenover staat.
Daarna presenteert Titus, voorzitter Stichting Sporthal Schalkhaar, het projectplan.
Hans Bultman vraagt of de mogelijke fusie van Devolco en SVS van invloed is op dit plan. Titus
antwoordt dat dat invloed kan hebben, Devolco en SVS zijn samen te groot om op één locatie te kunnen
trainen, dat zal ook in de toekomst betekenen dat er meerdere zalen nodig zijn.
Daarna wordt gevraagd of de financiële risico’s voor SV Schalkhaar nogmaals toegelicht kunnen
worden. Titus antwoordt dat de exploitatie van de nieuwe hal sluitend moet zijn en dat het financiële
risico voor de lening van SV Schalkhaar/SSS moet worden uitgesloten.
Floris Duyff vraagt of, wanneer er draagvlak blijkt voor dit plan, de grootste verbouwing ook kan leiden
tot aanpassing van faciliteiten en kantine, met de zo gewenste frituur? Daar zal naar gekeken worden in
de verdere uitwerking van het plan.
Peter Visser complimenteert allereerst de beide Stichtingen met het plan en de moed wederom een
enorm project aan te gaan. Wordt in het plan meegenomen dat de locatie van de huidige kantine
mogelijk minder gunstig is dan een kantine op de begane grond? Er zijn geluiden dat dat leidt tot meer
aanloop en meer omzet. Titus antwoordt dat dat op dit moment niet is meegenomen in het plan, omdat
van de bestaande situatie uitgegaan is. Wel is gekeken naar overkapping van het huidige terras ter
uitbreiding van de kantine. Peter wijst op het feit dat de planfase het aangewezen moment is om dit
mee te nemen, Titus zou dan graag cijfers willen die de geluiden van meer aanloop en meer omzet
onderbouwen.
Sander Steenbruggen vraagt of de inkomsten uit de sporthal voldoende zullen zijn om de lening te
waarborgen en hoe dit onderzocht wordt? Daar wordt serieus naar gekeken en over overlegd. Ten
grondslag ligt een urencalculatie gebruik en de huidige cijfers exploitatie sporthal.
Tonny van Dorst vraagt of het plan van het Deventer Sportbedrijf om naast de Scheg een topsporthal te
realiseren dit plan in het vaarwater zit. Titus antwoordt dat het plan van Deventer Sportbedrijf bij hen
bekend is, ook al meerdere jaren bestaat, maar ziet daar gezien de financiële positie van het Deventer
Sportbedrijf en het feit dat daar miljoenen voor nodig zijn niet direct een bedreiging in voor dit plan.
Tonny vraagt, gezien in de presentatie multifunctionele sporthal genoemd werd, aan welke andere
gebruikers gedacht wordt. Titus antwoordt dat mogelijk ruimte geboden kan worden aan een praktijk
voor Fysiotherapie, aan een gezondheidscentrum, maar ook aan activiteiten voor de ouderen in
Schalkhaar.
Irma Mekers vraagt of er, nu in het plan het buitenhandbalveld verdwijnt, aan alternatieven gedacht
wordt als bijvoorbeeld een beachhandbalveld? Titus antwoordt dat ook een
beachhandbalveld/beachvolleybalveld al genoemd is in de besprekingen. Dit is niet in het plan
opgenomen.
Ruben Bumkes vraagt hoe de lening van SV Schalkhaar als onderpand van het complex gewaarborgd
wordt. Ben de Fooij antwoordt dat dat kan door Stichting Sporthal Schalkhaar de lening voor de nieuwe
sporthal aan te laten gaan, op deze wijze kan SSS haar lening veilig stellen. Huub Swartjes vraagt of de
extra inkomsten van de kantine voor de exploitatie van SV Schalkhaar zijn of gedeeld gaan worden?
Ben de Fooij antwoordt dat dat afhangt van de wijze waarop de verenigingen gaan samenwerken.
Wordt het een omni-vereniging of willen de verenigingen gescheiden blijven? De sfeer tussen handbal
en volleybal als gezamenlijke gebruikers van de huidige sporthal verbetert, SSS doet voor de sporthal
inmiddels al Beheer en Onderhoud. Hij verwacht dat alle betrokken partijen daar in alle redelijkheid
met elkaar uitkomen. Uiteindelijk zullen deze besluiten onderzocht worden door de verschillende
projectgroepen die samengesteld moeten worden als het plan doorgang vindt. Huub vraagt wat het
voordeel voor SV Schalkhaar is, naast mogelijke lastenverlichting. Ben antwoordt dat naast
lastenverlichting ook profijt gehaald kan worden uit samenwerken, meer vrijwilligers om de taken uit
te voeren en samenwerken kan betekenen dat per vereniging minder kader nodig is. Tot slot vraagt
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Huub of in het plan ook huidige knelpunten Horsterhoek, zoals tekort aan overlegruimtes,
meegenomen wordt. Dit wordt in het plan meegenomen, de nieuwe sporthal krijgt ook een aantal
faciliteiten.
Sander Steenbruggen vraagt wie er hoofdelijk aansprakelijk is voor de huidige sporthal. Titus
antwoordt dat de Gemeente Deventer uiteindelijk garant staat voor de huidige hypotheek. Wordt de
benodigde € 250.000 voor noodzakelijk onderhoud in de huidige sporthal geïnvesteerd als het plan
verplaatsing niet doorgaat? Op termijn van 1 tot 3 jaar is dit absoluut nodig, een jaar uitstellen kan,
maar des te belangrijker is het om zicht te krijgen op haalbaarheid realisatie van dit plan.
Jos Pleizier vraagt of de 5 geplande velden in de sporthal gebaseerd zijn op huidig gebruik of
toekomstig gebruik na fusie volleybalverenigingen. In het plan wordt uitgegaan van meerdere velden
voor meerdere sporten. Na fusie van Devolco en SVS bieden 5 velden onvoldoende capaciteit voor alle
trainingen en wedstrijden volleybal. Ook dan zal er uitgeweken moeten worden naar andere zalen.
Tonny vraagt of behalve uitbreiding parkeerplaatsen ook plek voor fietsen uitgebreid wordt? Jazeker.
Peter Visser vraagt hoe de eerste geluiden van de Gemeente Deventer klinken. Titus antwoordt dat ze
(Pelle Oosting, programmamanager en Liesbeth Grijsen, wethouder) positief gereageerd hebben, een
multifunctionele sportaccommodatie komt overeen met het beleid van de Gemeente. De projectgroep
wacht nu op een reactie van de politiek. Eenmalige afkoop van de huidige jaarlijkse subsidie vragen kan
ander geluid betekenen.
Harry Huisman vraagt of er ruimte is voor wensen SV Schalkhaar? Jazeker, de vereniging kan
meedenken.
Gerard ten Bulte vraagt hoe het nu met de exploitatie van de sporthal gaat, aangezien dat 4 jaar geleden
met name een probleem was. Titus zegt dat het huidige bestuur Sporthal Schalkhaar daar afgelopen
jaren al verbetering in gerealiseerd heeft, maar dat de bezettingsgraad overdag niet optimaal is .
Daarom is er voor het nieuwe plan goed gekeken naar het Nieuw-Heeten model.
De projectgroep is creatief bezig, zo is er bijvoorbeeld in de begroting een bedrag opgenomen voor
aanschaf van een busje, waarmee bijvoorbeeld ouderen uit Schalkhaar naar de Horsterhoek kunnen. En
er wordt overlegd met de scholen. Huub Swartjes vraagt of er ook gekeken wordt naar scholen buiten
Schalkhaar? Ja, ook naar scholen in de Vijfhoek en Deventer-Noord.
Michel Hulman vraagt of dit plan niet te groot is en de identiteit van SV Schalkhaar in het geding komt
als de accommodatie zoveel gebruikers herbergt. Titus zegt dat dat kan, maar dat het ook denken
vanuit kansen of bedreigingen is. Michel ziet de omvang als bedreiging. Ben de Fooij zegt dat realisatie
van dit plan voor de toekomst van Schalkhaar belangrijk is en essentieel voor het voortbestaan van SV
Schalkhaar. Het is nodig lasten te delen, het is een goed concept en Ben roept de leden daarom ook op
ruimdenkend te zijn.
Huub Swartjes zegt dat na de verhuizing van de Wijtenhorst naar de Horsterhoek de grootschaligheid
al geleid heeft tot verlies van de dorpscultuur en geleid heeft tot anonimiteit binnen de vereniging, wat
bijvoorbeeld leidt tot tekort aan vrijwilligers. Dit plan is die verhuizing in het kwadraat. Als SV
Schalkhaar draagvlak heeft, betekent dat ook dat er een plan gepresenteerd moet worden wat aangeeft
wat dit betekent voor de vereniging, alvorens erover gestemd kan worden. Ben de Fooij antwoordt dat
het integreren van de diverse genoemde gebruikers voor het complex een gezondere situatie zal
opleveren. Het dorpse is al veranderd door toename leden van de Vijfhoek en Deventer-Noord.
Daarnaast wordt juist door meerdere sporten en activiteiten te lokaliseren het gemak voor gezinnen
vergroot als verschillende sporten op dezelfde plek plaatsvinden.
Anton Koot vraagt wanneer en hoe de volgende stap naar de vereniging in dit proces plaatsvindt. Titus
haalt het tijdspad aan en zegt dat de volgende stap middels een Bijzondere Ledenvergadering is dat
verhuizing van de sporthal naar de Horsterhoek in stemming gebracht wordt. Wanneer dat zal zijn is
op dit moment nog niet te zeggen. Stef Tijhaar vraagt Titus te vermelden wie er in de projectgroep
zitting hebben. Dat zijn:
Titus Swartjes - Voorzitter Stichting Sporthal Schalkhaar
Ben de Fooij - Voorzitter Stichting Sportvoorziening Schalkhaar
Henk Moser - Bestuurslid Stichting Sporthal Schalkhaar en lid SVS Volleybal
Henny Huis in ’t Veld – verenigingsmanager bij Gemeente Raalte
Jan Daggenvoorde - Daggenvoorde Architecten
Kees van Marion - Directeur Nijha BV
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Sander Steenbruggen vraagt wat de mening van het bestuur is? De voorzitter antwoordt dat het
bestuur recent kennis heeft genomen van het projectplan en het verder met de leden wil gaan
bespreken. Vooralsnog staat het bestuur positief in dit plan.
Is er draagvlak voor verder onderzoek? Als basisgedachte, niet als besluit.
De aanwezige leden zijn in meerderheid voor, 2 leden stemmen tegen. Dat betekent voor beide
Stichtingen dat realisatie van het plan verder onderzocht gaat worden en dat het overleg met bestuur
van SV Schalkhaar en van bestuur naar leden kan plaatsvinden in de vorm waarin het plan
gepresenteerd is.
Vrijwilliger van het jaar
De voorzitter leidt in met de woorden dat we alle vrijwilligers zeer erkentelijk zijn voor hun inzet, we
zouden hen tekort doen als dat niet benadrukt wordt.
Tot vrijwilligers van het jaar worden Renate Huis in ’t Veld, Hans Sanders en John van Rossum
benoemd.
Renate Huis in ’t Veld namens de afdeling Handbal, voor haar veelzijdige en positieve bijdrage.
Hans Sanders houdt zich bezig met de computers en internetverbindingen op de Horsterhoek, draait
bestuurskamerdiensten op zaterdag als hij niet op de velden wedstrijden fluit, houdt wel van een
feestje en organiseert deze ook voor de vereniging, speelt in en is leider van het 8e en begeleidt ook nog
A-junioren naar de senioren. Hoeveel kan een mens doen?!
John van Rossum toont naast betrokkenheid en zijn verbale kwaliteiten een even groot luisterend oor
voor iedereen. John is jaren actief geweest als leeftijd coördinator bij de jeugd, had zitting in de
commissie voetbal en deed daarnaast alles wat allround nodig was. Ooit speler van het 1e elftal,
tegenwoordig Ausputzer in het 5e. Een gouden vrijwilliger voor de vereniging.
Allen ontvangen bloemen, een attentie en applaus.
Verkiezing bestuursleden
Frans te Riele, bestuurslid Voetbal, is afgetreden einde vorig seizoen, Erik Lukassen, bestuurslid
Sponsoring en Exploitatie, treedt vandaag af. Beide heren zijn afwezig, maar worden bij deze nogmaals
bedankt voor hun bestuurstaken.
De voorzitter, Ron Sotthewes, treedt af. Hij wordt door René Maatman bedankt voor zijn actieve jaren
in het bestuur, waarin hij veel werk verzet heeft. Ook Ron ontvangt een attentie en bloemen.
René Maatman, bestuurslid Handbal, wordt onder luid applaus herkozen.
Rob Beltman heeft het bestuur te kennen gegeven zich verkiesbaar te willen stellen als bestuurslid
Exploitatie. Het bestuur draagt Rob voor, alle aanwezige leden stemmen in met toetreding.
Daarna leest René Maatman twee voorgenomen bestuursbesluiten voor, die zij wil voorleggen aan de
ALV:
Bestuursbesluit: het bestuur heeft ervoor gekozen te gaan samenwerken met een groep
ondersteunende leden. Zij gaan de komende 6 maanden het bestuur ondersteunen in haar bestuurlijke
taken om de huidige problemen op te lossen.
Bestuursbesluit: uit deze groep komt een voorzitter a.i. die zich voornamelijk richt op de
organisatorische aspecten binnen de vereniging en als intermediair fungeert tussen denktank en het
bestuur. Ben de Fooij heeft aangeboden deze taak op zich te nemen tot het moment dat er een passend
alternatief of een definitieve voorzitter is gevonden.
Hiervoor vraagt het bestuur instemming van ALV, aangezien dit afwijkt van het huidig reglement, waar
een voorzitter gekozen wordt en zitting neemt voor een periode van 3 jaar.
Omdat beide bestuursbesluiten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn brengt het bestuur deze als
één in stemming. Toegelicht wordt op vragen dat dat dit geldt tot einde huidig seizoen. Wanneer het
plan mislukt zal het bestuur middels een BLV opnieuw de situatie aan de leden voorleggen. De 4
ereleden die het initiatief tot de ondersteuning hebben genomen zijn Peter Visser, Ben Haarman, Stef
Tijhaar en Ben de Fooij. De ondersteunende groep zal uit meer leden gaan bestaan.
De leden stemmen in met dit plan en met de voorzitter a.i. voor de duur van een half jaar.
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Rondvraag
Johan Wielens vraagt de penningmeester of de kascontrole van vorig seizoen niet voorafgaand aan het
voorstel contributieverhoging had moeten plaatsvinden. De penningmeester licht toe dat dit over
verschillende seizoenen gaat, de kascontrole over afgelopen, de contributieverhoging voor lopend
seizoen. Maar dat had inderdaad gekund.
Laurens Jeurnink vraagt of het mogelijk is dat de Mijndert Jansen Jeugdvoetbaltoernooi in ere hersteld
wordt. De commissie Voetbal antwoordt dat als er een betere bezetting is er meer mogelijkheden zijn
activiteiten te organiseren. Ron Sotthewes reageert dat het zonde is dat dit toernooi niet in stand
gehouden is. Er is met enkele leden wel contact geweest over het organiseren van een pupillenkamp,
maar dat is op niets uitgelopen. Bestuur en commissie Voetbal maken zich graag sterk voor terugkomst
Mijndert Jansen Jeugdvoetbaltoernooi, maar dan is het nodig dat leden bijdragen aan de organisatie.
Ron biedt aan mee te organiseren.
Sander Steenbruggen heeft niet zozeer een vraag, maar wil graag zijn zorg uitspreken n.a.v. de
verklaring omtrent het voetbalkamp. Hij ziet het als een gemeenschappelijk probleem van bestuur en
leden, hadden wij dit kunnen voorkomen? En hoe gaat het met betreffende leiders/trainers? René
Maatman antwoordt dat het goed is het bij het uitspreken van deze zorg te laten en dat aan
betrokkenen zelf gevraagd kan worden hoe het met hen gaat. Hij sluit af met de opmerking dat we allen
graag hadden voorkomen wat er gebeurd is. Sander vraagt wat nu beleid is. René antwoordt dat er een
vertrouwenscommissie is ingesteld n.a.v. dit gebeuren. Voor het bestuur is duidelijk dat zij niet zelf
moet handelen.
Gerard te Bulte heeft gehoord dat er een soort nazorggroep is en vraagt waarom die niet aanwezig is op
de ALV. Marion Wijnberg, lid van de vertrouwenscommissie, licht toe dat zij, Sjerk Kamstra en Moniek
Obdeijn de commissie vormen. Sjerk en Moniek zijn op vakantie, vandaar dat zij afwezig zijn.
René Maatman bedankt alle aanwezigen voor hun komst en steun en sluit de Algemene
Ledenvergadering om 23. 15 uur.
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Commissie Voetbal
De commissie voetbal kijkt terug op een redelijk verlopen voetbalseizoen. Complimenten gaan uit naar
de leiders, trainers, spelers, scheidsrechters en andere vrijwilligers die er met hun enthousiasme voor
gezorgd hebben dat er met veelal veel plezier gesport kon worden. Op bestuurlijk niveau was het een
minder soepel lopend seizoen.
Het piept en kraakt op vrijwilligersgebied. Het wordt ieder seizoen lastiger om voldoende vrijwilligers
te vinden. Er zijn ouders die van mening zijn dat als zij contributie betalen, dat de vereniging dan
verder alles regelt, zoals bijvoorbeeld zorgen voor leiders en trainers. In het beleidsplan van de
vereniging staat reeds aangegeven dat wij als vereniging en dus ook als commissie voetbal niet zonder
een bijdrage van de ouders kunnen. Alleen dan kan alles lopen zoals iedereen het graag wil.
De commissie voetbal was wederom onderbezet, wat betekent dat er zaken zijn blijven liggen, zoals
bijvoorbeeld het opstellen van een stagebeleid en een vrijwilligersbeleid.
In april 2016 hebben vier werkgroepen, waaronder de werkgroep Implementatie Sporttechnisch
Beleidsplan hun eindrapportage aan het bestuur aangeboden. Zoals het er nu uitziet zal de commissie
voetbal worden onderverdeeld in een Technische Commissie, Voetbal Algemene Zaken en een
Jeugdbestuur. De exacte bemensing en taakverdeling dient nog nader te worden uitgewerkt.
Het afgelopen seizoen werd met name gekeken naar:
Het op orde houden van de financiën
De aan de commissie voetbal toegewezen budgetten werden op goede wijze beheerd en waar
nodig werd, in overleg met de penningmeester, bijgestuurd.
Zorgen voor een goede organisatie, bezetting en taakverdeling
Door de onderbezetting van de commissie voetbal, werden de taken onderling zo goed mogelijk
verdeeld. Feit blijft dat er zaken zijn blijven liggen.
Neerzetten van een duidelijk beleid
De commissie voetbal heeft met onder meer een Beleidsplan (onderdeel van SV Schalkhaar
Beleidsplan 2014 - 2018) en een update van het Technisch OpleidingsPlan de aanpak voor de
komende jaren neergezet. Dat gebeurt met een aanpak die rekening houdt met ambitieuze
selectiespelers en gezelligheid zoekende recreanten. Het streven is om ieder spelend lid zo veel
mogelijk op maat te bedienen. Dat gebeurt aan de hand van de volgende doelstellingen:
primair doel is het beoefenen van de voetbalsport mogelijk te maken en te bevorderen.
Dit betekent zo goed faciliteren in onder andere goede velden, trainingsschema, kleding,
materialen, verzorging en scheidsrechters.
insteek is het vinden en bewaren van een juist evenwicht tussen de prestatiedrang en
de recreatiebehoefte, zonder dat deze elkaar in de weg staan. Alle spelersgroepen
binnen SV Schalkhaar zijn even belangrijk. Hoewel de aandacht ook uitgaat naar de
selectieteams, wordt de breedtesport niet vergeten. Ook dit seizoen is er weer een
trainerscursus breedtesport gegeven. Er is naast Hoofd Opleidingen een Technisch
Coördinator voor de E (JO11) en F (JO9) gekomen.
het streven is dat alle leden zoveel mogelijk plezier aan het voetbal kunnen en zullen
beleven, ieder naar zijn eigen mogelijkheden en ambities.
daarbij hoort een respectvolle omgang van de leden en overige betrokkenen bij de
vereniging met elkaar als ook met derden (tegenstanders, scheidsrechters, etc.).
Normen, waarden en omgangsvormen zijn hierbij heel belangrijk. Heel vaak gaat dit
goed en levert dit geen problemen op. Een enkele keer verdient het verbetering.
we willen de voorwaarden creëren om er voor te zorgen dat de jeugd het voetbalspel
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leert en dat senioren en jeugd beiden plezier beleven aan het voetballen.
we streven er naar het aanwezige talent te herkennen, verder te laten ontwikkelen en
deze op een zo hoog mogelijk niveau te laten spelen. Gevolg hiervan is wel dat ook
afgelopen seizoen weer spelers door BVO's (Betaald Voetbal Organisaties) zijn gescout
en daar gaan kijken waar hun plafond ligt. Dit wordt zeker door de cie voetbal
ondersteund.
we streven er naar de senior- en jeugdleden, kaderleden en ouders de binnen de
vereniging geldende normen, waarden en omgangsvormen na te laten leven en uit te
dragen.
we willen senior- en jeugdleden blijvend binden aan de vereniging als speler en/of
vrijwilliger.
Gesteld kan worden dat het sportief gezien een mooi seizoen was voor SV Schalkhaar. Er waren maar
liefst 12 senioren teams, 5 A teams (inclusief 1 Meidenteam), 8 B teams (inclusief 1 Meidenteam), 10 C
teams (inclusief 1 Meidenteam), 10 D teams, 12 E teams, 11 F teams en de Mini pupillen.
We hebben ook weer kampioenen mogen begroeten. Bij de najaarscompetitie de C5, D6 en de F7.
Daarbij melden zich in het voorjaar ook de C8, E1 de F1 en de C9 bij.
Gedegradeerd zijn SV Schalkhaar A1 en D2.
In algemene zin kan gesteld worden dat het seizoen 2015 - 2016 voor de 68 teams en Mini pupillen
goed is verlopen. Dat is zoals eerder gesteld een compliment aan een ieder die hieraan heeft
bijgedragen: trainers, leiders, leeftijdscoördinatoren, wedstrijdcoördinatoren en club scheidsrechters.
Samen zorgen zij er voor dat wekelijks volop kan worden getraind en er op zaterdag en zondag met
plezier kan worden gevoetbald. Alleen met de inzet van al deze vrijwilligers kan de vereniging goed
functioneren.
Onderstaand worden per leeftijdsgroep het selectievoetbal en de breedtesport kort toegelicht:
Selectie 1,2,3
Selectie jeugd en pupillen
Breedtesport jeugd en pupillen
Breedtesport 4 en lager
Scheidsrechters
Tevens wordt stil gestaan bij primair op het voetbal gerichte faciliteiten.
Selectie 1,2,3
Het eerste speelde in de tweede klasse. Doelstelling van de vereniging is dat het eerste een stabiele
tweedeklasser zal zijn. Het 1e team speelde tot op het laatst promotiewedstrijden voor promotie naar
de 1e klasse. In de allerlaatste wedstrijd bleek de tegenstander echter te sterk.
Het tweede elftal heeft een goed seizoen gehad in de reserve hoofdklasse en zij zijn als 7e geëindigd op
het hoogste niveau voor 2e elftallen en 2 spelers uit het 2e hebben de stap naar het 1e gemaakt. Het
doel om het derde van de derde klasse, na de degradatie, zo snel mogelijk weer naar de tweede klasse
terug te krijgen is helaas niet gelukt. De kwaliteit van de spelers van 1, 2 en 3 groeit in positieve zin
steeds meer naar elkaar toe. De onderlinge concurrentie is groot en houdt elkaar scherp.
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Selectie jeugd en pupillen
Aan het einde van de competitie viel er een trotse kampioen te noteren: de F1.
Op de A1 en D2 na wisten alle teams zich te handhaven in hun klasse. Alle hoogste selectieteams op
hoofdklasse niveau of hoger.
Ook de tweede selectieteams, die vaak als enige in een competitie spelen met alleen maar hoogste
selectieteams van andere verenigingen deden goed mee in hun competitie.
Aandachtspunt is en blijft de doorstroming van de A naar de senioren. 2 spelers hebben de stap naar de
1e-selectie gemaakt. Te veel jongens stoppen op het moment dat de stap naar de senioren wordt
gemaakt. Daarvoor zijn diverse redenen. SV Schalkhaar zal, zeker gezien het grote potentieel in de
jeugd, een klimaat moeten creëren, waarmee het mogelijk wordt om meer jongens in de senioren zowel
prestatie gericht als recreatief voetbal te laten spelen.
Ander aandachtspunt is dat SV Schalkhaar meer aandacht zal moeten besteden aan het opleiden van
keepers. Keepen is een vak apart. Veel spelers hebben het talent in zich om tot goede keepers uit te
groeien. Met leuke, technisch goede trainingen en een goede begeleiding kan dit talent volledig tot
ontwikkeling komen. Dat geldt zowel voor de selectie als de breedtesport.
Spelers uit onze opleiding gaan met enige regelmaat naar Go Ahead Eagles en andere BVO's. In de
relatie met de BVO’s draait het vooral om de ontwikkeling van talentvolle voetballers. SV Schalkhaar
heeft een aanzuigende werking op talenten uit de nabije omgeving, net zoals BVO’s een aanzuigende
werking hebben op talenten van SV Schalkhaar. Hoewel deze bewegingen wellicht als vervelend
worden ervaren als een speler SV Schalkhaar verlaat, zijn ze zondermeer toe te juichen indien puur
gekeken wordt naar de optimale ontplooiing van de spelers in kwestie.
Talent kiest zijn eigen niveau, dat is de realiteit (en gelukkig maar). Zo bezien is geen enkele BVO te
beschouwen als een echte concurrent voor SV Schalkhaar. Er ligt hooguit een gezamenlijke uitdaging
om de overgang (en eventuele terugkeer) van talentvolle voetballers op een constructieve manier met
elkaar af te stemmen
Niet selectie jeugd en pupillen
Bij de niet selectieteams hadden we in de eerste seizoenshelft 3 kampioenen: C5, D6 en F7. In de
tweede seizoenshelft zijn de C8, C9 en F1 kampioen geworden.
Conform het beleidsplan streeft de commissie voetbal naar een voortdurende mix tussen prestatie- en
recreatievoetbal. Om dat te realiseren heeft de breedtesport een geheel eigen plek binnen de
commissie voetbal.
Aandachtspunt blijft het vinden van kader voor de grote hoeveelheid teams. Met name trainers bij de
lagere C, D, E en F-teams is regelmatig een probleem.
Net als al genoemd bij selectie jeugd en pupillen is het ook voor de breedtesport belangrijk om
aandacht te geven aan de keepers en er voor te zorgen dat keepers sportief kunnen presteren, (de
juiste) training krijgen en plezier hebben in de keeperstraining.
In 2015/2016 werd wederom de trainerscursus voor trainers breedtesport gegeven.
Uit de evaluatie was eerder al naar voren gekomen dat er behoefte is aan dit soort handvatten m.b.t.
training en begeleiding. Een Technisch Coördinator die dat proces meer gaat begeleiden voor de
Breedtesport is inmiddels aangesteld. Ook in het seizoen 2016-2017 zal gekeken worden naar
voortzetting van de trainerscursus.
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Senioren 4 tot en met 12
In het afgelopen seizoen is er aan het begin en ook aan het eind van het seizoen weer als afsluiting van
het seizoen rond het kampioenengala een onderling toernooi georganiseerd. Het toernooi kan een
succes worden genoemd.
Meer aandacht zal er moeten komen voor de doorstroming vanuit de A jeugd. Het blijft belangrijk ook
bij de lagere senioren een klimaat te creëren dat het voor de A jeugd aantrekkelijker maakt om door te
stromen naar de senioren.
Faciliteiten
De commissie voetbal heeft extra aandacht gegeven aan de primair op het voetbal gerichte faciliteiten.
Dat betekent onder andere:
Het blijvend werken aan een goede bezetting van het scheidsrechterscorps en het scheppen en
behouden van een aantrekkelijk klimaat voor scheidsrechters, waarbij KNVB- en
verenigingsscheidsrechters zowel plezier hebben in het fluiten van wedstrijden als met respect
behandeld worden en zich veilig voelen vóór, tijdens en na een wedstrijd. Dat is nog steeds een
flinke uitdaging. Met pijn en moeite konden alle wedstrijden van een scheidsrechters worden
voorzien. Door het wegvallen van enkele scheidsrechter zullen het aankomende seizoen A1 en
B1-spelers jeugdwedstrijden gaan fluiten. Daarnaast zal de werving van scheidsrechter meer
prioriteit moeten krijgen.
Blijvend zorgen voor een goede bezetting van het verzorgingsteam. Er zijn nu twee verzorgers
en er is verzorging op de dinsdag- en donderdagavond. Daarnaast zijn er ieder zaterdag 2 EHBOers bij SV Schalkhaar aanwezig.
Er voor zorgen dat er voldoende kleding en materialen zijn ten behoeve van wedstrijden en
trainingen.
De invoering van de nieuwe kledinglijn heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Hoewel er
verbeterpunten voor ons zijn, waren ook externe oorzaken zoals het niet op tijd leveren van de
logo's van SV Schalkhaar, onvoldoende voorraad bij de leverancier, een defecte machine en te
late aflevering er de oorzaak van dat bij aanvang van het seizoen drie teams nog niet hun
wedstrijdkleding hadden.
Helaas constateren wij dat men binnen de vereniging te vaak niet als een goed huisvader met de
ter beschikking gestelde kleding omgaat. Ieder seizoen verdwenen er weer enkele tientallen
wedstrijdbroekjes. Dit is de reden geweest dat ieder spelend lid bij aanvang van het volgende
seizoen zelf een wedstrijdbroekje en sokken in ontvangst diende te nemen. Nogmaals wordt
gesteld dat wedstrijdkleding niet tijdens de training gebruikt mag worden. De trainingskleding
uitsluitend tijdens de trainingen. Dus beide ook niet privé gebruiken. Wees zuinig op de
verstrekte kleding.
Ten aanzien van de materialen en dan met name de ballen was het een redelijk succesvol jaar. In
het seizoen 2014-2015 werden 95 ballen vermist. Bij een gelijkblijvend aantal teams werden
aan het eind van het seizoen 2015-2016 48 ballen vermist. Hoewel het nog beter kan, is een
compliment aan de teams die alert zijn en elkaar aanspreken op te weinig ballen in de rekken,
op zijn plaats. Ook een woord van hele grote dank aan onze materiaalmannen Henny Huis in ’t
veld en Wim Vrielink, voor de perfecte aanlevering van alle ballen en trainingsattributen.
Vanuit het Deventer Sportbedrijf is de vraag gekomen of bij SV Schalkhaar belangstelling is voor
het (gesubsidieerde) OldStars Walking Football (60+). Dit wordt momenteel onderzocht.
Afsluitend
De Commissie Voetbal wil hierbij iedereen bedanken die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet voor
de afdeling voetbal van SV Schalkhaar. Zonder deze hulp is het onmogelijk om deze afdeling goed te
laten functioneren.

13

Commissie Handbal

Algemeen
SV Schalkhaar Handbal is in de (oostelijke) regio qua grootte een middelgrote handbalvereniging.
We stellen “spelplezier” als belangrijkste doel. Dit zorgt er soms wel voor dat leden die meer
“uitdaging” zoeken onze vereniging verlaten en elders gaan handballen. Dit punt heeft onze bijzondere
aandacht waarbij we op zoek zijn naar een goede balans tussen prestatie en plezier.
Handbal staat mede door het succes van het Nederlands Handbal team weer volledig op de kaart. We
zien dan ook dat met name door de jongere jeugd het ledental gestaag toeneemt.
Het (actieve) ledental bedraagt ultimo juni 2016 circa 164 (juni 2015: 139).
Ook in dit seizoen werden we wederom geconfronteerd met wijzigingen, vanuit het NHV, bij de
spelregels voor de jonge jeugd. Dit vereiste aanpassingen op het gebied van training, coaching,
speelveldaanpassingen, andere ballen. Onder andere door het bijwonen van demonstraties is dit
binnen de vereniging snel en goed opgepakt.
Daarnaast heeft de TZ afdeling Handbal enorm haar best gedaan om nieuwe vrijwilligers te werven.
Er is recent een informatieavond geweest voor alle leden en ouders. Hier zijn een groot aantal
vrijwilligers gevonden om diverse functies binnen Handbal te gaan vervullen.
Een attentiepunt voor het komende seizoen is nog wel de scheidsrechters. Hier is een groot tekort aan
binnen Handbal. We gaan ons best doen om leden en ouders enthousiast te maken om de
scheidsrechtercursus te gaan volgen.
Teams in seizoen 2015-2016
2 x F – jeugd (gestart met 1 F team)
2x E - jeugd
2x D - jeugd
1x C - jeugd
1x B - jeugd
1 x A - jeugd
2 x Dames Senioren
1 x Dames Recreanten

Jeugdkamp
Evenals vorig jaar is er door een aantal ouders en leiders weer een succesvol jeugdkamp
georganiseerd. De E- en D-jeugd hebben 2 nachten doorgebracht in de Hekselaar in Barchem. Iedereen
heeft het geweldig naar zijn zin gehad!
Beachhandbal
Al enige jaren is Beachhandbal bezig aan een opmars in handballand. Veldhandbal wordt, zeker bij de
hogere teams, bijna niet meer gespeeld.
We zien dat verenigingen in de regio zijn overgaan tot aanleg van eigen beachhandbalvelden zoals ABS,
Voorwaarts en Achilles (Apeldoorn). Dit maakt effectief trainen mogelijk en dat zien we bij deze
verenigingen ook terug in de resultaten.
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Ook de jongere jeugd van SV Schalkhaar heeft dit seizoen kennis gemaakt met het beachhandbal. Er
zijn een aantal toernooien gespeeld en er is getraind op het beachhandbalveld bij ABS (Bathmen).
Financieel
De afdeling Handbal heeft afgelopen seizoen geopereerd binnen het gestelde budget. Er is zelfs minder
uitgegeven. Dit komt met name door het besparen op de post Trainers. Onze jeugdleden presteren,
gemotiveerd door de begeleiding, al jaren goed bij de verkoop van loten voor De Grote Clubactie.
Bezetting 2015-2016
Ledenadministratie
Wedstrijdsecretariaat
Scheidsrechters zaterdag
Commissie TZ
Website medewerker

Liesbeth Bremer
Samira vd Bosch, Leonie Zomer
Renate Huis in het Veld
Joke Balster, Hetty Hollander, Diona Steinvoort
José Smit, Anke van Oldeniel, Baukje Hendricks
Irma Mekers

Samenstelling CHZ
Voorzitter
Afgevaardigde hoofdbestuur
Secretariaat
Penningmeester
Afgevaardigde TZ

René Maatman
René Maatman
Irma Mekers
Donic Bloemen
Joke Balster

Bezetting 2016-2017
Dankzij de grote inzet van commissie CHZ en TZ in het afgelopen seizoen zijn er voor het nieuwe
seizoen een groot aantal nieuwe vrijwilligers geworven. Tevens gaan er een aantal nieuwe commissies
gevormd worden.
Het voltallige bestuur van CHZ neemt afscheid. Gelukkig zijn hiervoor ook nieuwe vrijwilligers
gevonden.
Afsluitend
De commissie Handbal wil hierbij iedereen bedanken die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet voor
SV Schalkhaar en de handbal in het bijzonder.
Een bijzondere dank voor de mensen van CHZ en TZ, die afscheid nemen en die zich jarenlang vrijwillig
hebben ingezet voor SV Schalkhaar afdeling Handbal.
Zonder deze hulp is het onmogelijk om deze afdeling goed te laten functioneren.
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Commissie Exploitatie
Het seizoen 2015-2016 is doorgebouwd op de activiteiten van het seizoen 2014-2015. Doordat de
bezetting van de EC veranderd is, is de voortgang van veranderingen die we willen doorvoeren op een
laag pitje komen te staan.
Naast het reguliere gebruik van de kantine, zien we het aantal activiteiten in de kantine toenemen,
zowel binnen als buiten de openingsuren toenemen. Ook wordt de kantine steeds vaker gebruikt door
derden, ook voor niet sport activiteiten. Daar staat tegenover dat de vrijdagavonden minder druk
waren, wat voor een groot deel kwam door de thuiswedstrijden van de Go Ahead Eagles.
Het afgelopen seizoen heeft Peter Visser besloten zich terug te trekken uit de EC om mee te helpen aan
het formeren van een nieuw bestuur. We bedanken Peter voor zijn inzet en leiding in de afgelopen
anderhalf jaar. Erik van Empel heeft het voorzitterschap van de EC op zich genomen, Rob Beltman is
toegetreden tot het bestuur van de vereniging met als portefeuille Exploitatie.
In het afgelopen seizoen hebben we de volgende zaken gerealiseerd of hebben dit onder handen:
Financieel
oriëntatie op een kassasysteem en gesprekken met leveranciers
oriëntatie op pin systeem
structuur kantinekosten in begroting
Inkoop
overgang naar nieuwe leverancier (DeliXL)
oriëntatie op nieuwe producten en vervangen bestaande producten in het assortiment
Barbezetting wekelijkse bezetting van bardiensten
bezetting bij activiteiten
Beleid
vals geld beleid, opzet van een handboek
Activiteiten gebruik van de kantine buiten de openingstijden
ondersteuning van initiatiefnemers voor activiteiten
De omzet is uitgekomen zoals verwacht, lager dan vorig seizoen, maar tegen een betere winstmarge
(zie financieel verslag).
De omzet voor komend seizoen is iets hoger gebudgetteerd. Met GA Eagles in de eredivisie en weer de
nodige activiteiten georganiseerd door de eigen leden, mag dat geen probleem zijn. Met een nieuwe
leverancier verwachten we de inkoopkosten nog wat lager te krijgen en dus een betere winstmarge.
Voor komend seizoen is de EC op zoek naar extra mensen, zowel in het reguliere werk achter de bar als
voor de commissie zelf om verbeteringen te realiseren. We gaan verder met een kassa en pin systeem.
Waar mogelijk worden verbeteringen van de doelenboom opgepakt.
De commissie Exploitatie bedankt alle vrijwilligers die hebben bijgedragen om de bardiensten in het
afgelopen seizoen goed te laten verlopen. Ook de leden die activiteiten georganiseerd hebben in de
kantine bedanken we voor hun inzet en voor de gezelligheid.
Namens de Exploitatie Commissie,
Rob Beltman
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Commissie Sponsoring
Het afgelopen seizoen heeft de sponsorcommissie de sponsorinkomsten nagenoeg weten te
consolideren. Naast het weg vallen van een aantal sponsoren hebben wij gedurende het seizoen ook
weer een aantal nieuwe sponsoren mogen begroeten, die de club een warm hart toe dragen.
De sponsorcommissie heeft het afgelopen seizoen met een minimale bezetting haar activiteiten en
werkzaamheden moeten verrichten. Hierdoor hebben de sponsoren niet altijd de aandacht gekregen
die zij verdienen en zijn wij nog steeds op zoek naar een tweede hoofdsponsor voor de komende drie
seizoenen nu Larex Personeelsbemiddeling vanaf het seizoen 2016/2017 gestopt is.
Ook hebben wij weer veel energie gestoken in de nieuwe kleding voor de periode 2016/2019 .
Zodoende hebben wij er weer voor kunnen zorgen, dat een groot aantal elftallen weer met een
shirtsponsor op de velden rondloopt en hebben wij de reclameborden van gestopte sponsoren langs
het hoofdveld weten te vervangen.
De afgelopen periode hebben zich gelukkig een aantal vrijwilligers aangemeld, die het komende
seizoen een nieuw elan aan de sponsoring willen geven.
Hierdoor zullen wij meer in staat zijn om actief nieuwe sponsoren te werven en alle mogelijk-heden
onderzoeken om nieuwe soorten van reclame-uitingen op onze sportcomplex te ontplooien. De
sponsorcommissie ziet de toekomst hoopvol tegemoet.

Namens de Sponsorcommissie
Erik Lukassen
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Commissie Communicatie
Afgelopen seizoen zijn we er middels de werkgroep Communicatie in geslaagd een commissie
Communicatie in het leven te roepen, die zich bezig zal gaan houden met alle niveau’s van
communicatie binnen en buiten de vereniging.
Website
Eind maart liet de toenmalige webbeheerder Deesign Catcher en webmaster weten per 1 juni te
stoppen met zijn bedrijf. De opties werden door het bestuur bekeken en gewogen en na ontvangst van
de offerte en een constructief gesprek met Remarkable, één van onze sponsoren, besloten de opdracht
tot bouwen en beheren van een nieuwe website bij hen neer te leggen. In een ongelooflijk kort
tijdsbestek is het hen gelukt de nieuwe website en alle bijkomende zaken als overzetten mailadressen
en beheer social media te realiseren. Ook is er een webmaster gevonden, naast de diensten die
Remarkable nog levert. Dit zal uitgebreid worden naar meerdere redacteuren. We zijn er blij mee!
Clubblad GOAL
De redactie is begin van afgelopen seizoen uitgebreid met Sandra Koppenhöfer. De Goal is voor het
eerst in haar bestaan in full colour verschenen met als doel de Goal zo leesbaar en aantrekkelijk
mogelijk te maken. Er zijn seizoen 2015-2016 7 clubbladen geproduceerd en verspreid. Door een
tekort aan vrijwilligers voor bezorging van de Goal hebben enkele wijken halverwege het seizoen deze
niet aan huis ontvangen. Een oproep aan betreffende leden leverde geen bezorgers op. Besloten werd
de laatste edities per post te verzenden aan deze wijken en sponsoren. Echter loopt dit zo in de (porto)
kosten dat het bij deze uitzondering blijft. Einde seizoen hebben Sandra Koppenhöfer en Berry Brand
afscheid genomen van de redactie en eindredactie Goal.
Archief
Andries de Lange beheert al jaren het archief. Ook afgelopen seizoen kwamen weer verscheidende De
Olde Kaste artikelen van zijn hand, te lezen in de Goal. Daarnaast beheert hij onderhand een schat aan
historie en informatie.
Bestuurs- en bestuurskamerdiensten
Een aantal vrijwilligers heeft afgelopen seizoen alle zaterdag- en zondagdiensten geleverd. Gezien het
vele aantal wedstrijden en nacompetitie is dit een flinke klus geweest, waarvoor dank!
Natuurlijk alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan de communicatie afgelopen jaar: ontzettend
bedankt!
Namens Communicatie,
Diana Grootjans
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Recreatie
Jeu de Boules
Wij hebben als vriendenclub die samen twee keer per week Jeu de Boules spelen een erg leuk jaar
achter de rug.
Op ons gezellige complex met 4 prachtige banen spelen wij met veel plezier en ook serieus dit Franse
spel. De banen liggen er prachtig onderhouden bij en wij kunnen bijna altijd ook na regenachtig weer
perfect gooien (met dank aan Jan).
Op dit moment zijn wij met 20 leden waarvan de meesten iedere week actief gooien. Los van de
beweging speelt ook het sociale contact een grote rol.
Wij proberen ook twee maal per jaar met elkaar een hapje te gaan eten en drinken. Dit is erg gezellig.
Kortom wij kijken terug op een leuk gezellig en sportief jaar en hopen nog jaren door te kunnen gaan.
Namens de Jeu de Boules
Joop Span
Biljart
De biljarters van SV Schalkhaar hebben het traditionele 10 over rood biljarttoernooi wederom
gespeeld en het biljartseizoen is afgesloten met een feestmiddag en een onderlinge wedstrijd. Er is op
woensdagavond nog ruimte voor nieuwe leden! Informeren kan bij Erik van Empel:
erikvanempel@hotmail.com
NSA (Niet Sport Activiteiten)
We hebben de Pietenbingo gedaan op 21 november 2015. Het was een gezellige bingo met natuurlijk
weer een bezoek van de Pieten. Er waren leuke prijzen te winnen en er was weer een loterij.
We hebben 2016 geen sportontbijt gedaan, want er waren 13 aanmeldingen binnengekomen.
We organiseren opnieuw het sportontbijt 2017 en hopen dan op meer animo.
De bitterballenbingo was weer een succes . We hadden dan ook de meiden van de handbal erbij.
De stoelen waren allen vol en er waren leuke prijzen en natuurlijk de jaarlijkse bitterballen.
De vossenjacht ging ook prima. Wel is het veel werk om elk jaar vossen te vinden.
De animo was iets minder, maar de jacht was goed te doen voor de kinderen en ouders.
Namens de NSA,
Thea Wielens
Overige activiteiten
Hieronder een kleine opsomming van de vele activiteiten die op het complex georganiseerd zijn:
Eind september werd het jaarlijkse Vrijwilligersfeest gehouden.
Er was in november een prachtige Bluesavond op ons complex.
De jaarlijkse Sinterklaasactie van SV Schalkhaar was wederom een succes.
De Nieuwjaarsreceptie werd goed bezocht en we beleefden het unieke moment dat we, naast de
huldigingen van de jubilarissen die 25, 40 en 50 jaar lid waren, in ons 70-jarig bestaan 3 leden konden
huldigen die hun 70-jarig jubileum vierden.
Trots waren we op de organisatie van de Meindert Jansen jeugdvoetbaldag die plaats had in juni.
En het seizoen werd wederom afgesloten met een waar Kampioenengala.
We bedanken alle vrijwilligers die afgelopen seizoen hebben bijgedragen aan alle activiteiten!
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Financieel verslag S.V. Schalkhaar boekjaar 2015-2016 en begroting seizoen 2016-2017
Indeling:
Algemeen
Vergoedingen
Analyse werkelijke lasten en baten ten opzichte van de begroting
Begroting nieuwe seizoen
Toelichting op de balans en kasstroomoverzicht
Algemeen:
In het afgelopen seizoen zijn er geen wijzigingen geweest in het voeren van de financiële administratie
ten opzichte van vorig jaar. De financiële administratie is gevoerd zoals deze in het beleidsplan 20142018 is ingericht. De mutaties worden met het boekhoudprogramma Asperion bijgehouden. Het
hoofdbestuur wordt 2 maandelijks gerapporteerd.
De volgende functies zijn te onderscheiden:
Penningmeester hoofdbestuur: Gert Meijerink
Assistent administratie exploitatie en sponsoring: Pia Faber
Assistent administratie algemeen, voetbal en handbal: Hans Bultman
Penningmeester handbal: Donic Bloemen
Ledenadministratie: Willy en Moniek Aarnink
Backoffice sponsoring: Frans Haarman en Ferdie de Witte
Kas kantine: Jan de Fooy en Tonnie Grolleman
Door diverse functiescheidingen voldoet de administratieve organisatie.
We zijn een bijzonder gezonde vereniging. Het eigen vermogen is groot en de externe risico’s zijn
beperkt. Er zijn echter wel financiële tegenvallers welke we onder de aandacht willen brengen.
Het is niet vanzelfsprekend dat het huidige aantal leden blijft. Aan het begin van het afgelopen seizoen
is een daling gesignaleerd. Aangezien de contributie opbrengsten een aanzienlijk deel van de
opbrengsten uitmaken zullen we alert moeten blijven zijn als er zich opnieuw een daling voordoet.
In het afgelopen seizoen is een opleidingsvergoeding ontvangen van een ex-jeugdspeler welke bij
Vitesse een contract heeft getekend. We hebben een duidelijk beeld van welke ex-jeugdspelers bij
BVO’s spelen en hebben zodra hier sprake is van een contract recht op een vergoeding, echter is het
niet vanzelfsprekend dat we jaarlijks een dergelijke vergoeding zullen ontvangen.
De jeugdsubsidie van de Gemeente Deventer is gestopt per 1 januari 2016 met daartegenover de
toezegging van de Gemeente dat er op projectbasis meer subsidiemogelijkheden komen. In de vorige
ledenvergadering heeft het bestuur toegezegd zich maximaal in te zetten om deze projectsubsidies te
realiseren, echter naar nu blijkt zal dit een lastig traject zijn. In de begroting 2016-2017 zijn hierom
geen subsidies opgenomen. De subsidie van de KNVB voor het energieverbruik (Ecotax) is gestopt per
1 januari 2015. Er ontstaat de mogelijkheid om subsidie te krijgen bij energie besparingsmaatregelen.
Dit traject wordt door de eigenaar van ons complex in de gaten gehouden. Op korte termijn zijn
dergelijke maatregelen nog niet in beeld.
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Middels een contributieverhoging in het afgelopen jaar zijn het stoppen van beide subsidies en de
daling van het ledenaantal opgevangen.
Het blijkt dat de overige opbrengsten waaronder sponsoring achterblijven. Bij het aangaan van de
nieuwe sponsorcontracten als gevolg van de kledinglijn is gebleken dat diverse sponsoren (waaronder
een hoofdsponsor) het contract niet hebben verlengd. Door een beperkte bezetting is het de
sponsorcommissie niet gelukt om voldoende nieuwe sponsoren te werven. Vooralsnog is in de
begroting van de sponsorcommissie hier beperkt rekening mee gehouden. Mocht de sponsorcommissie
op korte termijn geen nieuwe sponsoren vinden zal de sponsorcommissie een aanzienlijk bedrag
tekort komen op hun begroting.
De opbrengst van de kantine is afgelopen seizoen gedaald ten opzichte van vorig seizoen. Doordat
voorzichtig begroot is, is de begroting wel gehaald. Met de exploitatie commissie is besproken dat een
stijging van de opbrengst het komende seizoen zoals is opgenomen in de cijfers mogelijk moet zijn
doordat de seniorenaantallen stijgen en de vrijdagavonden beter bezet zullen zijn als gevolg van de
promotie van Go Ahead Eagles. Daarnaast is er een nieuwe leverancier welke inkoopprijsvoordelen
oplevert. Ook wordt door de exploitatie commissie onderzocht of een prijsstijging noodzakelijk is.
Kosten:
De kosten laten een stabiel beeld zien. Er zijn zowel tegenvallers als meevallers welke in de cijfers zijn
toegelicht.
-Inkoopprijsstijgingen
-Voor het seizoen 2016-2017 hebben we weer nieuwe kleding aangeschaft. De vorige kledinglijn is
achteraf duurder gebleken dan begroot bij de aanschaf door diverse oorzaken waaronder
overschrijdingen door vermissingen, oneigenlijk gebruik (kapot), wijzigingen spelersaantallen in teams
en leden verschuiving binnen de leeftijdscategorieën. Zoals is besloten in de afgelopen
ledenvergadering wordt hierdoor de kledingbijdrage verhoogd. Besloten is dat, mocht na afloop blijken
dat de bijdrage te hoog is geweest, het resultaat ten gunste worden gebracht aan de leden middels
contributie of nieuwe kledingbijdrage.
De begroting laat een positief resultaat zien. Hierin is geen rekening gehouden met het tekort van de
sponsoring op basis van de aanwezige sponsorcontracten. Besloten is dat, mocht blijken dat de begrote
sponsoropbrengsten niet haalbaar zijn, we dit verlies uit de reserves, welke voldoende zijn, betalen.
Ten slotte blijft het van belang om vooral voorzichtig om te gaan met het maken van kosten. Wees
zuinig, het budget is heilig en overschrijdingen hiervan zijn ongewenst. Financiële contracten mogen
alleen door financieel verantwoordelijken, te weten de penningmeester tezamen met een 2e
bestuurslid worden afgesloten.
Vergoedingen:
Net als vorig jaar is besloten een toelichting te geven op betaalde vergoedingen. Vergoedingen worden
alleen betaald wanneer personen kunnen aantonen kwaliteiten te hebben en werkzaamheden te
verrichten welke we van onze leden niet kunnen verwachten. Veelal zijn de vergoedingen een
zogenaamde vrijwilligersvergoeding. Deze bedraagt maximaal €1.500 per jaar. Afhankelijk van de
kwaliteiten en de functie wordt bepaald hoe hoog de vrijwilligersvergoeding voor een vrijwilliger is.
Vrijwilligersvergoedingen worden betaald aan trainers, verzorgers, barvrijwilligers en
kantineschoonmakers. Een schoonmaker kan een vergoeding ontvangen wanneer buiten de reguliere
openingstijden activiteiten worden verricht, een barvrijwilliger kan een vergoeding ontvangen
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wanneer de kantine ter beschikking wordt gesteld voor niet SV Schalkhaar gelieerde extra activiteiten.
Een trainer en verzorger dient om voor een vrijwilligersvergoeding in aanmerking te komen
gediplomeerd te zijn of in ieder geval zich bereid te verklaren om het benodigde diploma te halen. Ook
is bepaald dat een jeugdtrainer pas een vergoeding kan ontvangen wanneer zijn elftal ten minste in de
eerste klasse speelt.
Een aantal personen ontvangen een salaris waarover de vereniging loonbelasting en premies afdraagt.
Dit zijn de trainers van de jeugdselectie elftallen vanaf de E1 tot en met de selectie van de senioren. De
vergoeding wordt getoetst aan wat er gebruikelijk is bij vergelijkbare andere verenigingen. De trainer
dient over de vereiste diploma’s te beschikken en bij voorkeur ervaring te hebben in het geven van
trainingen aan de betreffende leeftijdscategorieën.
Aan vrijwilligersvergoedingen is het volgende betaald:
Voetbal: €16.000,-Handbal: €1.000,-Schoonmaak: €1.000,-Verzorging: €3.000,-Overig/afronding: €1.000,-Totaal €22.000,-- (2014-2015 €18.000,--)
Aan salariskosten is voor alleen de voetbal betaald:
Totaal €49.000,-- (2014-2015 €55.000,--)
Naast deze vergoedingen bieden we opleidingen aan onze trainers en vrijwilligers. Goede trainers
bieden we de mogelijkheid aan om trainersopleidingen (jeugdtrainer, oefenmeester II en III) te volgen.
Ook is er budget voor een opleiding voor trainers breedtesport en is er budget voor opleidingen
handbalkader beschikbaar. Voor de kantine betalen we de opleiding Sociale Hygiëne. Door de
opleidingen aan te bieden hoeven we slechts beperkt trainers van buiten de vereniging aan te trekken
wat goed is voor de sociale binding.
Aan opleidingen is betaald:
Oefenmeester II €3.580,Breedtesport €1.262,-Juniorentrainer en inschrijfgelden €690,-Handbal €392,-Analyse werkelijke lasten en baten ten opzichte van de begroting
Lasten
Commissie voetbal
Deze commissie heeft een negatief resultaat van 2,9%.
-Er is een hogere puntenvergoeding door goede resultaten van het 1e efltal
-De werkelijke sociale lasten zijn lager dan begroot. Het salarishuis waarin is vastgelegd wat de kosten
per elftal mogen zijn wordt goed uitgevoerd. Een deel van de opleidingskosten kunnen als
salariskosten worden gezien.
-Na vaststellen van de begroting zijn er meer bussen beschikbaar gesteld (onder andere door
nacompetitie wedstrijden).
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Commissie financiën
Deze commissie heeft een negatief resultaat van 10,4%. De kantinekosten, waaronder kleine
aanschaffingen zijn hoger geweest.
Commissie recreatie
Deze commissie heeft een klein positief resultaat van €256,-.
Commissie handbal
Deze commissie heeft een positief resultaat van 22,9%. Er is zijn besparingen geweest op kosten voor
vergoedingen en zaalhuur.
Commissie communicatie
Deze commissie heeft een negatief resultaat van 47,6%. Er is besloten een nieuwe website te bouwen
naar aanleiding van het stoppen van Deesign Catcher. De kosten van de Goal zijn hoger doordat er een
full colour uitgave is gekomen.
Algemene kosten
De algemene kosten hebben een positief resultaat van 1,7%. Er is een hogere bijdrage voor
kledingopbrengsten als gevolg van betalingen zoekgeraakte kleding door leden en verkoop van oude
kleding als gevolg van de nieuwe kledinglijn.

Baten
Ledenadministratie
De opbrengst ledenadministratie heeft een gering positief resultaat van €869,--. Er zijn weinig
afboekingen. De ledenadministratie verdient een groot compliment voor de verrichte werkzaamheden.
Exploitatie
De kantine-exploitatie heeft een gering positief resultaat van €666,--. Wel blijkt de opbrengst ten
opzichte van vorig seizoen te zijn gedaald (naar verwachting). De brutowinstmarge is hoger dan
begroot (55,4% ten opzichte van 53,0% begroot). De stijging van de inkoopprijzen is meegevallen. De
verbetering in de organisatie van de exploitatie is ook zichtbaar in het resultaat.
Sponsoring
De sponsoring heeft een vrijwel gelijk resultaat. De opbrengsten zijn €4.000,- lager. Er is een besparing
op de kosten geweest (waaronder geen promotiegids en sponsorbijeenkomst).
Acties en overige opbrengsten
De acties en overige opbrengsten hebben een positief resultaat van €8.000,-. De actieopbrengsten zijn
hoger en er zijn meer recettes ontvangen (nacompetitie). Tevens is er een eenmalige opbrengst als
gevolg van de ontvangen opleidingsvergoeding van Vitesse.
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Begroting nieuwe seizoen
De volgende uitgangsposities zijn opgenomen voor deze begroting waaronder voornamelijk het
opvangen van de hiervoor genoemde financiële tegenvallers van belang zijn:
Lasten
-De lasten zijn begroot op basis van realisatie van afgelopen seizoen en de wensen van de diverse
commissies.
Baten
-Contributie: In de begroting is uitgegaan van een reguliere contributiestijging als gevolg van
inflatiecorrectie en een gelijk aantal leden. Zoals hiervoor vermeld zal de kledingbijdrage worden
verhoogd.
-Kantine exploitatie rekening houdend met de doelstellingen van de Exploitatie Commissie. Er zal een
onderzoek volgen naar de verkoopprijzen en er zijn verbeterde prijsafspraken met de nieuwe
leverancier. De eventuele stijging van de verkoopprijzen is niet in de begroting opgenomen.
-Handhaven baten sponsoring. De baten zijn zoals hiervoor vermeld niet volledig gedekt.
-Actie- en overige opbrengsten op basis van realisatie afgelopen seizoen en geen jeugd- en
energiesubsidies en geen opleidingsvergoedingen.

Toelichting op de balans en kasstroomoverzicht
Materiële vaste activa
Er is in het komende seizoen een investeringen begroot voor een video systeem voor
trainingsdoeleinden voor het 1e, 2e, O19-1 (A1) en O17-1 (B1)
Financiële vaste activa
SSS heeft het complex mede gefinancierd met een door de vereniging verstrekte lening. De vereniging
ontvangt hierover rente. Tijdens het integraal overleg met SSS is vastgesteld dat de lening als schuld in
de boeken van SSS is opgenomen.
Voorraden
De voorraden bestaan uit voorraad exploitatie en emballage
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa bestaan onder andere uit sponsordebiteuren, lopende bonussen
van leveranciers (ontvangst in 2017), nog te ontvangen contributies, vooruitbetaalde opleidingskosten
en gemeentelijke belastingen. Er is voor moeilijk inbare sponsordebiteuren een voorziening oninbare
vorderingen gevormd. Er lopen momenteel geen incasso maatregelen tegen leden.
Liquide middelen
Het saldo liquide middelen is toereikend voor de lopende kasstroom.
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Voorzieningen
-Reservering kunstgras
De reservering kunstgras is gevormd voor mogelijke toekomstige stijging van de vergoeding
sportvoorziening. De aanleg van het 3e kunstgrasveld heeft het voor de Stichting Sportvoorziening
Schalkhaar (SSS) deels mogelijk gemaakt een contract af te sluiten met een BSO instelling. Hierdoor kan
SSS een aanzienlijke externe omzet behalen wat voor de vereniging leidt, voor de looptijd van dit
contract, tot lagere kosten vergoeding sportvoorziening voor SSS. Het is onzeker is of na het einde van
dit contract er opnieuw externe omzet door SSS wordt gerealiseerd.
Naast de hiervoor genoemde reservering kunstgras is er een voorziening voor de exploitatie van het A1
toernooi. De organisatie van het A1 toernooi heeft bedongen dat de door hun in de afgelopen drie jaren
behaalde resultaten (sponsoropbrengsten minus kosten) beschikbaar is voor het A1 toernooi. Nu het
A1 toernooi niet meer wordt voortgezet is het bedrag beschikbaar voor de vereniging. Het bestuur zal
hier in het huidige seizoen een voorstel voor doen na de diverse commissie gehoord te hebben.
Overige schulden
De overige schulden bestaan onder anderen uit ontvangen kleding- en sleutelborgsommen. De daling
van de overige schulden ten opzichte van vorig jaar komt voort uit momentopnamen van betalingen
wat ook de, ondanks een goed resultaat, vrijwel gelijke bankstand verklaart.
Onder de vooruit ontvangsten zijn de vooruit ontvangen cheques Stichting Leergeld opgenomen.
Kasstroomoverzicht 30 juni 2016
De beperkte daling van de liquide middelen wordt toegelicht in het kasstroomoverzicht. De mutatie
bestaat uit een toename door resultaat, afschrijvingen, en daling van de schulden, welke mutaties
hierboven zijn toegelicht. De ontvangst van inkomsten stopt op 30 juni en start weer in augustus. Veel
verplichtingen lopen door in de tussenliggende periode waardoor een groot deel van de liquide
middelen noodzakelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen. Voordat de contributiegelden in het
nieuwe jaar eind september weer worden ontvangen daalt de liquiditeit naar circa €40.000.
Kasstroomoverzicht prognose
De prognose toont aan dat de liquiditeit voldoende blijft. De liquiditeit zal dalen door de investeringen.
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