Notulen digitale Algemene Leden Vergadering SV Lierop 15 december 2020
Digitaal aangemeld: (zie lijst aanmeldingen). Totaal 42 deelnemers digitaal en
kantine.
waarvan 42 stemgerechtigden
Afwezig met kennisgeving: (zie lijst afmeldingen) totaal 5 leden
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening door de voorzitter
Iedereen wordt welkom geheten.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Vaststelling aantal bestuursleden.
Statutair moet het aantal bestuursleden voor aanvang van de vergadering worden
vastgesteld.
Het huidig aantal bestuursleden is 9. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld op 9
bestuursleden. Van dit aantal zijn 9 bestuursleden aanwezig op de vergadering.
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen:
75 jarig jubileum SV Lierop 2021
15 en 16 oktober start het jubileumjaar en 8-9-10 juli 2022 afsluiting.
Vragen van vorig jaar
Afvalscheiding: hier zijn nieuwe prullenbakken voor aangeschaft.
Stucwerk buitengevels kantine: staat nog open wordt in 2021 opgepakt.
Contractverlenging Mark Lommen
SV Lierop heeft het contract met hoofdtrainer Mark Lommen met één jaar verlengd.
Mark is bezig aan zijn eerste seizoen bij de SV en vanuit beide kanten bevalt de
samenwerking erg goed
3. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober
2019.
De notulen hebben ter inzage gelegen in de bestuurskamer en bij het secretariaat.
De commissies hebben de notulen tijdig voorafgaand aan deze vergadering
ontvangen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag.
De notulen worden door de vergadering vastgesteld en worden door de voorzitter in
de eerstvolgende bestuursvergadering ondertekend. Met dank aan de secretaris
Astrid Oomen.
4. Jaarverslag 2018-9/2020
De jaarverslagen van de diverse commissies zijn door Rens van Lieshout verwerkt tot
een jaarverslag en PowerPoint presentatie. De presentatie wordt gedaan door Rens
van Lieshout en met enthousiasme ontvangen door de leden. Naar aanleiding van het
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verslag zijn er geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering. Het verslag wordt
door de vergadering vastgesteld. Met dank aan de samensteller wordt het verslag in
de eerstvolgende bestuursvergadering door de voorzitter ondertekend.
6. Verslag kascommissie
Bart Sijbers leest het verslag van de kascommissie voor waarin zij verklaren geen
onregelmatigheden in de financiële boekhouding van onze penningmeester te
hebben aangetroffen.
De kascommissie vraagt de vergadering de penningmeester decharge te verlenen. De
vergadering gaat hiermee akkoord. De kascommissie complimenteert de
penningmeester en het bestuur dat het er goed uit ziet.
Het verslag wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering ondertekend en
opgeslagen in de verenigingsarchieven.
7. Verkiezing nieuwe kascommissie
Zitting in de huidige kascommissie hebben Bart Sijbers, Rick Kusters en Robin van
Heugten. Bart Sijbers is statutair aftredend en niet herkiesbaar.
Bij het bestuur heeft Peter Engels zich gemeld als lid van de kascommissie. Vanuit de
vergadering komt geen aanmelding. De vergadering gaat middels handopsteking
akkoord met deze aanvulling op de kascommissie.
8. Presentatie balans
Ralf van de Laar licht de balans toe. Enkele opvallende posten worden extra
toegelicht.
In de eerstvolgende bestuursvergadering wordt de balans door het bestuur
ondertekend.
9. Instemmen met afrekening 2019/2020
Ralf van de Laar licht de meest opvallende zaken toe. Er zijn vanuit de vergadering
geen vragen over de afrekening. De vergadering stemt in met de afrekening. In de
eerstvolgende vergadering wordt de afrekening door de leden van het bestuur
ondertekend.
10. Instemmen met de begroting 2020/2021
Ook voor de begroting heeft de penningmeester de meest opvallende zaken
toegelicht.
De vergadering stemt in met de begroting.
Vrijwilligers
Gelukkig kunnen wij altijd een beroep op jullie doen. Er zijn voldoende mogelijkheden
om iets te doen binnen SV Lierop. Mede hierdoor kunnen wij onze contributie laag
houden.
Veel van onze leden zijn niet gewoon lid van SV Lierop, maar zijn een deel van de
club. SV Lierop draait op jullie. Niets gaat vanzelf en alles kost geld. Met de inzet van
jullie als vrijwilligers kunnen we de contributie laag houden en kan de contributie
hetzelfde blijven.
De vergadering stemt hiermee in door handopzegging.
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11. Investeringsplan.
Peter van Stiphout geeft een uiteenzetting over de gerealiseerde investeringen en
kijkt vooruit naar de toekomstige belangrijkste investeringen binnen onze vereniging.
Van het investeringsplan 2020/2021:
Tegelplateaus, nieuwe zijwanden overkapping, kleedlokalen en installatie zijn gereed.
Plan 2021/2022
Stucwerken buitengevels kantine.
Straatwerk groen en grindvakken rondom kleedlokalen en kantine.
12. Bestuursverkiezingen
Volgens het rooster van aftreden zijn aftredend en herkiesbaar Arjan Heijblom en Bas
de Bruin. Aftredend en niet herkiesbaar Peter van Stiphout en Rens van Lieshout. Het
bestuur draagt Arjan Heijblom, Bas de Bruin, Chris Filippini en Marcel Hurkmans voor
als bestuursleden. De vergadering wordt ook gevraagd te stemmen voor de
verkiezing van Arjan Heijblom als voorzitter.
Om deze verkiezing rechtsgeldig te maken volgen 5 verkiezingsronden.
ronde 1: verkiezing Arjan Heijblom
uitgebrachte stemmen 38:
voor 37
tegen 1
ronde 2: verkiezing Bas de Bruin
Uitgebrachte stemmen 38:
voor 38
tegen 0
ronde 3: verkiezing Marcel Hurkmans
Uitgebrachte stemmen 39:
voor 39
tegen 0
ronde 4: verkiezing Chris Filippini
Uitgebrachte stemmen 39:
voor 39
tegen 0
ronde 5: verkiezing voorzitter
uitgebrachte stemmen 38:
voor 37
tegen 1
Met dank aan Roel Leenen voor het begeleiden van de digitale stemrondes via
menti.com
De voorzitter bedankt de bestuursleden voor hun inzet en hoopt dat het bestuur,
indien nodig, altijd nog een beroep mag doen op hun kennis en ervaring. Het bestuur
draagt Peter van Stiphout voor als erelid. De vergadering stemt hiermee in.
13. Voorstellen van de leden
Er zijn geen voorstellen bij het bestuur binnengekomen.
14. Rondvraag
Geen Rondvraag
15. Sluiting
De voorzitter en penningmeester sluiten de vergadering om 21.42 uur.

Algemene ledenvergadering 15-12-2020

Pagina 3

