Verslag Algemene Ledenvergadering 23 oktober 2017 om 20:00 uur Kantine
S.C.Vlaardingen Holy
Aanwezig: Naast 5 leden van het bestuur , 12 stemgerechtigde leden
Afwezig met kennisgeving: Ingrid Ooms, Michael Sloot, Tom Voorend en Bouke en Ina
Molendijk

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2.

Notulen Algemene ledenvergadering van maart 2016
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

3.

Terugblik door het bestuur op het afgelopen seizoen
a. Sportieve prestaties van het afgelopen seizoen
Maurice geeft een beknopt overzicht van de prestatie per team
•

•
•
•
•
•
•

De selectie heeft naar verwachting gepresteerd. Het uitgangspunt was om
een hogere klassering te behalen dan die nu is behaald. Oorzaak hiervan
moet worden gezocht in een gebrek aan werpers en daarnaast de vele
blessures. Het team heeft zich gehandhaafd in de 2e klasse en dat mag als
een goede prestatie worden aangemerkt.
Onder de bezielende leiding van Cor Harteveld is het tweede team derde
geworden.
De junioren hebben de prestatie van vorig jaar net niet kunnen evenaren.
Ook hier waren er problemen met de pitchers, evenals bezettingsproblemen
door werk etc.
De twee aspirantenteams hebben naar behoren gepresteerd. Zowel het
team van Edwin als dat van Lisa zijn in de middenmoot geëindigd.
De Beeballers hebben tot dusver alleen nog maar getraind.
Het eerste softbalteam heeft zich in de huidige klasse kunnen handhaven.
Het tweede softbalteam heeft veel goede wedstrijden gespeeld, waarbij
nipt werd verloren. Er kan worden teruggezien op een goed seizoen, waarbij
na een langdurige carrière afscheid werd genomen van Maup Sloot als
spelend lid.
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Piet Klaasse meldt dat hij in overleg met het V.I.B. bezig is om vanaf maart
2018 clinics op te zetten. A.s. vrijdag heeft hij daarover een eerste overleg.

b. Coachingstaf
Max heeft geconstateerd dat de coachingstaf voor de selectie voor volgend jaar
met twee betaalde krachten zijn ingepland. Dit bevreemdt hem omdat hij tot
dusver geen meerwaarde heeft waargenomen die ook ten goede komen aan de
andere teams en dat het soms ten koste gaat van de aanschaf van materiaal voor de
lagere teams. Daarnaast moeten de lagere teams het vaak zonder scheidsrechter
doen.
Het bestuur is van oordeel dat Max wat zaken op een hoop gooit die niet in directe
relatie tot elkaar staan. Op het moment dat de coachingstaf moest worden
aangetrokken was er nog sprake van dat Gophers een deel van de kosten voor haar
rekening zou nemen. Omdat zij geen spelers voor de selectie meer leveren wil
Gophers terecht niet meebetalen. Overigens komen er wat spelers (honk- en
softballers) naar Holy, waardoor er wat meer contributie wordt gegenereerd.
Daarnaast is het zo dat binnenkort de T.C. over de coachingstaf gaat praten en
daarbij ook zal betrekken op welke wijze de inzet van de selectiespelers beter kan
worden benut.
De aanschaf van materiaal is nooit een probleem en verzoeken worden nagenoeg
altijd gehonoreerd.
Het scheidsrechterssysteem heeft dit jaar onder de leiding van Michael en Kim
goed gefunctioneerd, maar het blijft mensenwerk en afhankelijk van de bereidheid
hieraan mee te werken. Daar heeft het wel eens aan ontbroken. Overigens bedankt
de voorzitter leden zoals Cees-Jan van Heijzen, Brayan Maria etc. om in
noodgevallen in te springen.
Cees Jan informeert of nalatigen zijn bestraft.
Maurice wijst erop dat er een systeem voor is maar dan moeten wel de namen van
de nalatigen worden doorgegeven aan hem zodat kan worden opgetreden.
Piet Klaasse wijst op de scheidsrechterscursus in het winterseizoen, verzorgd door
Peter Hersbach namens de bond.
Feitelijk zijn alle teams van coaches voorzien:
Cor gaat het tweede honkbalteam weer doen
Edwin de junioren
Joey de aspiranten
De beeballers wordt een uitdaging voor Gerda Borgman, Leo Nebbeling en René
Verbrugge.
Dit moet overigens nog in de T.C. worden beklonken, evenals het verzoek van
José Pereyra om met een team bij Holy te komen spelen. De voorbesprekingen
over de voorwaarden moeten nog plaatsvinden.
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c. P.R. en communicatie
Pim meldt dat de huidige P.R.-commissie dringend behoefte aan extra leden (2)
om een aantal activiteiten op te pakken. John is heel actief bij de verkoop van
sponsordoeken en dat loopt goed, maar er moeten meer mensen en bedrijven
worden benaderd. Daarnaast is het wenselijk om bij de eigen leden te
inventariseren of daar potentiële sponsors onder zitten.

d. Activiteiten
Er worden suggesties gedaan om een Sinterklaasfeestje (Kim en Gerda) te
organiseren en een klaverjastoernooi (Piet en René).
Daarnaast blijft Piet Klaasse actief bij het organiseren van toernooien etc.

e. Samenwerking op selectieniveau met Gophers
De samenwerking staat bestuurlijk op een laag pitje. Dat komt mede door de
bestuurswisseling bij Gophers. Op speelniveau verloopt de samenwerking
uitstekend, met dien verstande dat Gophers volgend seizoen geen spelers
beschikbaar heeft voor de selectie. Het ligt in de bedoeling om op korte termijn
met het bestuur van Gophers om de tafel te gaan zitten over de voortgang.

f. Bestuurlijke ontwikkelingen
Pim wijst erop dat volgend jaar (na de ALV van maart 2018) 4 van de 6
bestuursleden definitief hun bestuurstaken neerleggen. Hij doet een dringend
beroep op de aanwezigen om na te denken op welke wijze de vacatures kunnen
worden ingevuld.
4. Pauze (vervalt)

5/6. Vaststellen begroting voor het jaar 2017/ Vaststellen contributies voor het
jaar 2017
Het voorstel tot verhoging van de contributie met 5% wordt unaniem goedgekeurd.
Het voorstel van Max om de bedragen naar boven af te ronden op € 5, - ondervindt
onvoldoende steun.
Maurice geeft een korte uiteenzetting over de begroting voor 2018. Hij geeft aan
dat gezien de ramingen, die hij op basis van serieuze aannames heeft gedaan dat er
wellicht geld moet worden overgeboekt van de spaarrekening om niet in de rode
cijfers te komen. Er zal echter alles aan gedaan worden dit te voorkomen.
De begroting wordt hierop met twee tegenstemmers goedgekeurd.
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7. Rondvraag en sluiting
John Jonkers wil de invalscheidsrechters bij de selectie het afgelopen seizoen,
Cees-Jan, Max en Brayan hartelijk bedanken voor hun inzet.
Pim reikt twee bonnen uit aan twee leden die al jaren met hart en ziel zich hebben
ingezet voor de vereniging.
In de eerste plaats Cor en Ellen die al vele jaren de inkoop van de kantine voor hun
rekening hebben genomen maar recent hebben aangeven daarmee te willen
stoppen.
Ook Maup wordt op deze wijze beloond voor zijn inzet.
De vergadering werd op het laatst enigszins ontsierd door oeverloos gezever over
enkele wanbetalers.
Dit heeft de aandacht van het bestuur en zij willen er alles aan doen om dat zo veel
mogelijk te beperken.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.00 uur de vergadering.
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