
Notulen ALV Sonics van 12 oktober 2015 
 
Aanwezig: Bas, Eric, Lars, Stefan, Remko N, Gerard, Joost, Iris S, Remko S, Bert, 
Eleonoor, Marieke, Mats, Toon, Jasper en Annet 
 
Afwezig met kennisgeving: Sven, Simone, Dick en Dorinde 
 
 
 
1. Opening. 
Gerard opent de ALV 
 
2. Mededelingen 
• Joost: Over de NeFUB. Er is op dit moment geen rust in het bestuur. Afgelopen 

donderdag, 8 oktober, was er een algemene leden vergadering van de NeFUB. 
Daar is een besluit genomen over het bestuur. Er is besloten de voorzitter op te 
laten stappen, 2 andere leden zijn zelf opgestapt. De resterende 4 leden willen 
blijven om hun taak uit te voeren. Er is dus geen voorzitter op moment. Er is nu 
vanuit de clubs een ondersteuningscommissie samengesteld om de bond te 
ondersteunen. 

• Gerard: Er wordt nu gewerkt aan het weer op orde brengen van de basis en dan 
kijken we verder. Er is veel animo uit andere verenigingen om te helpen bij de 
ondersteuningscommissie. Joost helpt bij de ondersteuningscommissie. 

• Gerard: Verder biedt SRO een train de trainer cursus op het gebied van Sociaal 
coachen. We zoeken 2 avonden om dit te kunnen doen. Ook is de grote club 
actie weer begonnen. 

• Eleonoor: Dit kan gewoon online via www.sonics.nl en via de site van de grote 
club actie. 

 
3. Goedkeuren notulen vorige ALV. 
- Mats was wel aanwezig. 
- Iris V plaatst inmiddels heel veel stukjes op het internet. 
- Bert: Komt er nog een recreanten groepje? 
- Mats: Je kan mee doen met de vrijdag training van de oudere jeugd en heren 3 

en als er dan genoeg interesse is, kunnen we een recreanten groep maken. 
- Toon: In de notulen stond dat heren 2 moeiteloos had verloren, maar dat moest 

zijn dat ze veel hadden verloren en dat de zaken er om heen moeiteloos 
verliepen. 

- Rebecca: Even over de jeugd. Hoe zit dat nou met het fluiten? Ik ben al een paar 
keer raar aangekeken, omdat ik dus dacht dat de organiserende club 
scheidsrechters zou regelen. 

- Mats: Ik heb nog even met Marco gesproken. Tijdens de ALV van de NeFUB is er 
geen besluit over genomen. Daarmee is de oude afspraak nog van kracht fluit 
iedereen dus gewoon de wedstrijden die voor je staan ingepland. 

- Rebecca: 15 november  moeten we een jeugddag begeleiden in de Bokkeduinen. 
Ik zal aan de dames vragen wie er helpt. 

- Lars en Stefan gaan vragen wie er kunnen helpen van heren 2. 
 
 
 



4. Jaarverslagen 
De mondelinge jaarverslagen hebben we de vorige keer al besproken. Heren 2 heeft 
vorig seizoen 3x gelijk gespeeld en de rest verloren en nu al hun eerste wedstrijd 
gewonnen. 
 
5.Jaarafrekening.  
Joost: Het was een goed jaar. We hadden per abuis te veel zaalhuur begroot, 
waardoor de exploitatie dit jaar gunstig uitviel. Dit heeft ons in staat gesteld al wat 
grote kosten in het geheel in eens te betalen in plaats van verspreidt over het jaar 
heen. En de resevering voor de nieuwe boarding is van 1000 naar 1500 gegaan. 
Over de belans. We hebben veel te verrekenen gehad met de NeFUB en dat is nu 
allemaal opgelost. We kunnen weer sparen en het eigen vermogen is iets omhoog 
gegaan.               
 
Rebecca: Oorspronkelijk zouden Dorinde en ik de kascontrole doen, maar doordat 
onze agenda’s niet op gelijke momenten een vrij moment hadden, hebben we aan 
Steph gevraagd of zij Dorinde kon vervangen. We hebben toen samen steekproeven 
gedaan en daar zijn geen gekke dingen uitgekomen. 
Er wordt een akkoord gegeven door de aanwezigen dat Steph Dorinde heeft 
waargenomen. Ook is het akkoord dat Dorinde en Rebecca nog een jaar de 
kascontrole doen.  
De jaarafrekening en de balans worden goed gekeurd door de aanwezigen. 
 
6. Dechargeren. 
Gerard: Dit wordt mijn laatste jaar als voorzitter van Sonics. 
Joost heeft er 3 jaar op zitten en is weer herkiesbaar. 
Remko S en Remko N mogen beiden nog 2 jaar. 
Iris: Ik treed nu af. Ik merk dat het te veel vraagt, naast trainen, training geven, het 
WK dat er aan komt, dus ik stop met de technische commissie. Het zijn voor mij te 
veel taken. Ik ben al wel heel blij hoeveel mensen actief zijn, het is al veel meer dan 
2/3 jaar geleden. 
De ALV geeft decharge aan het bestuur.  
Toon:  Iris bedankt voor alle dingen die je hebt gedaan en de resultaten! 
 
Gerard: Zijn er mensen die zich verkiesbaar willen stellen voor een functie van het 
bestuur? 
-stilte- 
Iris: De technische commissie heeft verschillende taken die je kan verdelen over 
verschillende mensen. Zoals het beheren van alle materialen, de teamindelingen, 
begeleiden van trainers, een overzicht van alle activiteiten. Verspreiden over 
meerdere mensen zorgt er al voor dat je minder hoeft te doen. 
Gerard: Als iedereen even polst bij hun team of iemand in de technische commissie 
wilt en dat dan door wilt geven aan Iris of anders bij het bestuur. 
 
7. Begroting. 
Joost: Ik ben blij dat vorig jaar een goed jaar was, ondanks dat het ledenaantal bij de 
senioren is terug gevallen. We hebben mazzel dat de zaalvoetbal onze boarding een 
avond in de week leent, waar wij een vergoeding voor krijgen. Senioren hebben 
minder wedstrijden en betalen daarom minder. Iedereen op de B-jeugd na gaat 
minder contributie betalen.  



We hebben een begroting gemaakt met een beetje verlies, ter compensatie van het 
overschot dat dit jaar is gerealiseerd. 
Marieke: Waarom trekken we het niet gelijk? 
Joost: Er is een onderscheid tussen mensen die competitie spelen en zij geen 
compeititie spelen. 
Mats: Ik zou voor gelijk gaan, anders is het verschil volgend jaar wellicht weer groot. 
Joost: Vorig jaar hebben jullie in feite te veel betaald, daarom is er gekozen om nu 
iets terug te geven aan de leden. 
Jasper: Ik zou geen verlies begroten. 
Joost: Voor de dames scheelt het veel meer dan voor de heren. 
Gerard: Joost krijgt even bedenk tijd, we komen er straks op terug. 
 
8. W.V.T.T.K. 
- Bas: Eric en ik willen wel graag clinics organiseren op scholen, een dagje les 

geven. Gerard: Scholen betalen dan een vergoeding, er moet voor materiaal 
gezorgd worden. We krijgen wel eens verzoeken. Remko S: We gaan je helpen 
met materiaal en flyers. Bas: Ik heb niet veel nodig. Bert: Heb je iets nodig van 
school? Een contract? Bas: Ik ga het morgen gelijk navragen. Mats: Even 
navragen of anderen ook willen helpen. Toon: E+D jeugd hebben we hard nodig. 

- Bert: Hoe is de aanwas? 
- Eleonoor: 8 kinderen bij kies je sport 

Bas: Er zijn er al een paar die blijven. 
- Mats: Het is niet duidelijk waar we onze spullen kwijt kunnen. We zijn vaak 

doeltjes “kwijt”. Joost: Manager van de Bokkeduinen zit tot hoog in het werk, maar 
we gaan er achteraan. 

- Mats: Wat doen we met de vakantie periode? Gerard: We gaan er een lijn in 
trekken. Jeugdtrainingen gaan niet door in de vakantie en senioren gaan samen 
trainen. Bert: Misschien moeten we geen afsluiting doen maar een vakantie 
activiteit. Gerard: Dat gaan we oppakken. 

 
Terug naar de begroting. 
Joost: Contributie wel of niet laten delen, maakt uiteindelijk niets uit.  
Gerard: Ik stel voor dat we de begroting zoals die nu voorligt accepteren en dat jullie 
het bestuur adviseren om op een 0 stand te eindigen.  
 
De ALV gaat hier mee AKKOORD. 
 
9. Rondvraag + Sluiting. 
- Eric: Is een kamp een idee of niet? 

Gerard: Bespreken we ieder jaar en vaak merken we dat het animo te laag is. 
Bert: Er komt zoveel energie vanuit de jongeren, die laag wordt nu wakker. En 
kan nu meer gaan betekenen. Ouders kunnen dan een corrinerende taak op zich 
nemen. Bas en Eric willen wel gaan organiseren. 
Mats: Het is slim om dan nu al een datum te kiezen. 

- Remko N: Er wordt leuk gereageerd op de site.  
- Toon: Ik ben blij met de website. En erorm blij met de nieuwe keeperspakken. 
- Marieke: We moeten maar is gaan nadenken over een nieuw postadres. Ik krijg 

nu alle reclames binnen. Het kost geld om over te schrijven naar een nieuw 
adres. 

 



- Eleonoor: Ik heb alle tenues opgenomen. We hebben wat problemen bij Motex. 
We mogen alleen maar grote oplage doen. Dus misschien kijken naar een nieuwe 
leveranciers.  

- Iris: Het lustrum komt er aan! Er zijn al 3 dames die hier mee aan de slag gaan, 
helpen mag altijd en tips zijn ook welkom! 

 
 
Gerard sluit de vergadering af onder dankzegging aan alle aanwezigen voor hun 
inbreng. 
 
 
 


