Sportclub Purmerland
Algemene Leden Vergadering SC Purmerland woensdag 28 november 2017
Aanwezig: Zie presentielijst.
Geen afberichten ontvangen.
1. Opening
Voorzitter Maarten Ligthart opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen van de ALV van 12 april 2017
De notulen worden zonder commentaar goedgekeurd, met dank aan de notulist.
3. Jaaroverzicht voorzitter
Maarten Ligthart, voorzitter, heet iedereen van harte welkom op deze 85e Algemene
ledenvergadering van SCP.
De bestuurssamenstelling van het hoofdbestuur is in de loop van 2018 gewijzigd, doordat
Sander Kokmeijer namens de seniorencommissie is toegetreden.
De penningmeester licht de financiële resultaten later toe, maar we mogen spreken van een
topresultaat.
Het clubbeleid heeft blijft onveranderd gericht op ambitie met plezier, kwaliteit en leuke
evenementen.
Helaas moeten we constateren dat sprake is van een lichte terugloop in ledenaantal. Dit wordt
onder andere veroorzaakt doordat de Weidevenne vergrijst.
Voor komend jaar staan investeringen gepland voor de keuken en kantine, conform het in de
ALV van 12 april 2017 goedgekeurde investeringsplan.
Parallel wordt gewerkt aan een plan om de energiekosten voor SC Purmerland waar mogelijk
terug te dringen, gebruik makend van beschikbare subsidies voor duurzaamheidinvesteringen.
De afgelopen jaren is gesproken over het eventueel aanleggen van een 2e kunstgrasveld, maar
als bestuur hebben we de benodigde investeringen vanuit SC Purmerland, in combinatie met
het licht teruglopend ledenaantal, als te risicovol beoordeeld. Het huidige kunstgrasveld moet
in de zomer van 2020 worden vernieuwd. We proberen dit naar voren te halen, want de staat
van het veld is niet goed.
Over de staat van het tweede (gras)veld zijn we ook in gesprek met de Gemeente Landsmeer.
Deze gespreken verlopen bijzonder moeizaam. slecht contacten gemeente verlopen slecht
Met de Gemeente Landsmeer vinden ook gesprekken plaats over de parkeeroverlast die
bezoekers van SC Purmerland veroorzaken bij de buurtbewoners. De voorzitter roept nogmaals
op om gebruik te maken van de parkeergelegenheid bij het dorpshuis en de nieuwe
parkeerplaats achter veld 2. De Gemeente Landsmeer heeft toegezegd de verlichting bij het
dorpshuis te verbeteren, zodat onze leden en bezoekers daar ’s avonds ook prettiger kunnen
parkeren.
Eerder dit jaar heeft een brainstorm avond plaatsgevonden. Daar zijn een aantal waardevolle
punten uit voortgekomen, die worden omgezet in acties.
Punt van aandacht is het invullen van de vrijwilligers bij de senioren, waaronder de
scheidsrechters. Bij de jeugd is hiervoor een jaarschema met vrijwilligerdiensten opgesteld en
dat werkt goed.
De sponsorzaken gaan voortvarend onder leiding van Co Boots, het aantal sponsoren wordt
gestaag uitgebreid. De sponsoravond samen met ING hebben we helaas moeten uitstellen, maar
wordt opnieuw gepland.
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4. Financieel Overzicht penningmeester
a) Financieel verslag 2016-2017
Hamadi Zaghdoudi, penningmeester, licht de jaarcijfers 2016-2017 toe. De kantineomzet is
met bijna 10% gestegen en dat is top om te zien. De contributie inkomsten lopen iets terug
ten opzichte van vorig jaar. Dit betekent een daling van het aantal leden. Des te mooier om
te zien dat we dit opvangen met kantine opbrengsten. Dankzij het actieve sponsorbeleid van
Co Boots laten de sponsorinkomsten een stijgende lijn zien. KNVB kosten lijken lager, maar
door een eenmalige bate (meevaller KNVB) is dit beeld iets vertekend.
Bij de overige inkomsten is ING als sponsor een belangrijke post. Onlangs is de
overeenkomst met 3 jaar verlengt tot 2020. Daardoor zijn we in staat om bepaalde
investeringen te kunnen gaan doen voor onder andere de kantine. De inkomsten Ecotax
vallen weg, omdat deze subsidie niet meer bestaat. De inkomsten grote clubactie waren
enorm hoog. Een dankwoord aan Cindy en Patrick Aarts die dit hebben gecoördineerd.
Bij de kosten zijn er geen grote verschuivingen of bijzondere ontwikkelingen.
In de toelichting op de afschrijvingen geeft Hamadi aan dat een aantal wijzigingen zijn
doorgevoerd op advies van de kascommissie. Dit gaat onder andere om de afschrijvingen
van het clubgebouw. De andere investeringen (zoals bijvoorbeeld schrobmachine) worden
over 5 jaar afgeschreven.
De huisvestingskosten (met name Gas en Electra) stijgen. Dat is een punt van aandacht en
we hopen daarmee stappen te zetten door de investeringen in duurzaamheid en
kantineverbouwing.
Het resultaat van de vereniging wordt geboekt als voorziening dotatie groot onderhoud. Dat
is dit jaar ruim Eur 28.000. Daarnaast is een voorziening van Eur 5k opgenomen voor de
investeringen die wij moeten doen om de ING pitch verplichtingen na te komen. Verder in
de algemene kosten geen bijzondere zaken.
Liquide middelen prima, geen bijzondere balansverplichtingen ten opzichte van vorig jaar.
Het is een jaar geweest waarin geen gekke dingen zijn gebeurd en is alles over het algemeen
conform begrotingen gegaan.
b) De kascommissie, bestaande uit Tim Blaauboer en Alan Doffer, hebben een schriftelijk
verslag gedaan van hun bevindingen. Zij hebben twee aandachtpunten geconstateerd:
- Het afstorten van gelden lijkt via een onregelmatig schema plaats te vinden en soms gaat
het om grote bedragen. De kascommissie adviseert de penningmeester hierin
wijzigingen aan te brengen waardoor regelmatigere kleinere bedragen worden
afgestort.
- De afschrijvingen volgen niet overal dezelfde lijn. De kascommissie adviseert de
penningmeester een aantal wijzigingen door te voeren om de afschrijvingssystematiek
te synchroniseren
Verder geeft de kascommissie aan dat alle zaken zijn doorgelopen met de penningmeester
en alle vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Er zijn geen onregelmatigheden
gevonden. De kascommissie verzoekt de ALV om decharge te verlenen aan het bestuur voor
het boekjaar 2016-2017, hetgeen met algemene stemmen wordt aangenomen.
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De penningmeester verzoekt de vergadering akkoord te gaan met het verlengen van de
kascommissie termijn van 2 jaar naar 5 jaar, hetgeen met algemene stemmen wordt
aangenomen.
Tim Blaauboer (nu 2 jaar actief) en Alan Doffer (nu 1 jaar actief) blijven derhalve aan als
kascommissie. Sander Kokmeijer blijft reserve.
5. Jaarverslag Jeugd
Paul Arts doet verslag van de belangrijkste ontwikkelingen bij de jeugd:
Er is sprake van een lichte terugloop van ledenaantal als gevolg van de vergrijzing van de
Weidevenne. Er zijn op dit moment 11 onderbouw teams (JO9 tm JO13) en 5 bovenbouw teams
(JO14 tm JO19). Daarnaast zijn er 4 echte meidenteams en is onlangs een nieuwe groep
kabouters gestart.
De Jeugd Activiteiten Commissie (JAC) heeft na vele jaren het stokje overgedragen aan een
nieuwe groep ouders van jeugdleden.
Van alle jeugdtrainers is inmiddels een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.
Het vrijwilligersschema werkt goed. Voor alle benodigde vrijwilligerstaken in een seizoen
wordt bij aanvang van het seizoen een verdeling gemaakt waarbij alle teams ‘naar draagkracht’
worden ingedeeld. Het is de bedoeling dat gemiddeld van elk jeugdlid 1 ouder een
vrijwilligertaak uitvoert zoals kantinedienst of oud papier ophalen.
Het lukt nog niet om alle jeugdwedstrijden te laten fluiten door een (jeugd)scheidsrechter.
Soms hebben teams helaas geen scheidsrechter. Jan Kokmeijer vraagt of het een idee is om elk
senioren team verplicht scheidsrechters te laten leveren. Paul gaat dit binnen de
jeugdcommissie bespreken.
6. Jaarverslag seniorencommissie
Sander Kokmeijer doet verslag van de belangrijkste ontwikkelingen bij de senioren:
Theo Bosschieter en PK zijn gestopt bij de seniorencommissie.
Het 1e is gepromoveerd naar de 4e klasse, conform doelstelling. Er is voldoende vertrouwen in
handhaving. Er zijn wel wat wisselingen in de selectie, waarbij een aantal spelers naar een
andere club zijn gegaan en een aantal spelers lager zijn gaan spelen. Daar staat tegenover dat er
een aantal nieuwe spelers bij zijn gekomen en een aantal jongens uit de JO19 zijn
doorgestroomd. Er is een vaste grensrechter in de persoon van Maarten Goedhart.
Het 2e heeft een hele goede tweede seizoenshelft gedraaid.
Het 3e is gefuseerd met het 4e, waardoor er 1 team minder is.
Dames 1 is helaas gedegradeerd afgelopen seizoen.
De doelstelling voor dit seizoen is handhaving in de 4e klasse, zonder nacompetitie, voor het 1e
elftal.
Dames 1 heeft een nieuwe trainer, Han van Scheppingen.
Helaas hebben we het geplande team SCP3, met overgekomen jongens uit de JO19, moeten
terugtrekken. Het was de bedoeling deze jongens in een JO20 competitie te laten spelen, maar
de KNVB kreeg dit niet rond.
Het veteranen team is uitgeschreven en met minder spelers weer ingeschreven als zondag 45+
(7x7).
De scheidsrechters op zondag zijn wel een probleem, daarvan is een tekort.
De bezetting van de seniorencommissie is een punt van aandacht. We zijn nog maar met 3
personen en dus op zoek naar versterking.
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7. Verslag kantinecommissie
Het nieuwe kassasysteem werkt erg fijn en geeft de penningmeester een actueel en accuraat
inzicht in de belangrijke cijfers.
De vaste vrijwilliger teams voor de kantinebezetting op zaterdag en zondag hebben dringend
hulp nodig. Hierbij een oproep aan de leden om zich hiervoor aan te melden.
De hulp bij de schoonmaakavonden van de kantine en keuken gaat goed, maar kan zeker nog
beter.
Het verbruik (verkoop) in de kantine op zaterdag en zondag loopt achteruit. Vanuit de
activiteiten commissie wordt geprobeerd met diverse activiteiten de kantine omzet te
verhogen. Er volgt een applaus voor de heren van de activiteiten commissie.
De penningmeester vult aan dat ook TOP enorm bedankt wordt. De toneelavonden zorgen ook
voor een goede omzet van de kantine.
De voorzitter bedankt Ingrid en Yolanda voor hun bijdrage.
8. Rondvraag
Danny Bakker:
SCP heeft dit jaar niet ingeschreven voor de spaaractie bij de Jumbo. Het is wel goed om dit
komend jaar weer te doen.
Ron Bakker:
Er is een scheidsrechtertekort zondag. Er wordt geopperd om zondagteams zelf te laten fluiten,
maar dat is geen goede oplossing. Yolanda vd Akker oppert om jeugdleiders te vragen of zij op
zondag willen fluiten.
Jan Kokmeijer
Is het een optie om het huidige kunstgras van het 1e veld te gebruiken voor het 2e veld nadat
het 1e veld door de Gemeente Landsmeer is vervangen? Hamadi geeft aan dat het helaas geen
optie is, omdat bijvoorbeeld ook de hele ondergrond dan dient te worden vervangen en ook dat
zijn grote investeringen. Rinus geeft aan dat het onderhoud door de Gemeente Landsmeer
slecht is. Rollen en prikken gebeurt niet tijdig. Er is veel meer van te maken.
Jaap van Tinteren:
- Vindt dat er te weinig informatie op de website staat. Teamnamen en teamfoto’s ontbreken,
er staat bijna niets meer op.
- Ik ben al maanden bezig met een stopcontact en krijg geen reactie vanuit het bestuur.
Waarom duurt dat zo lang?
- Warm water is een probleem. De geiser doet het niet goed. Er moet een afvoer komen.
Penningmeester geeft akkoord.
- Materiaalhok is een probleem. Er is in 2015 beloofd dat het materiaalhok vervangen zou
worden. Het loopt vol met water. Het vorig bestuur heeft dat al toegezegd. Maarten geeft
aan dat dit in overweging wordt genomen.
- Leuk dat er een verbouwplan is voor de kantine, maar is ook rekening gehouden met het
vervangen van rotte kozijnen en loodwerk in de keuken? Daar is rekening mee gehouden.
- De erbarmelijke status van het 2e veld is al besproken
- Gemeente Landsmeer moet het hek achter het verre doel van veld 1 repareren, dit is
verzakt. Anders kun je de ING wand niet doen aan die kant, zoals in de pitch beloofd.
- We praten over duurzaamheid, misschien moeten we beginnen door overal het licht uit te
doen na gebruik. Is het een idee om bewegingsmelders te installeren?
Anita van der Steen
- Ik denk dat je de vrijwilliger voor teamfoto’s bij de jeugd kunt vinden
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Cees Goede
- De aankondiging van de ALV is onvoldoende duidelijk. Bestuur geeft aan dat er pamfletten
in de kantine hangen, op website en Facebook is aangekondigd en alle leden zijn gemaild.
Meer kunnen we niet doen.
- Parkeerplaats de Burcht verlichting naar ‘achteringang’ moet er komen. Maarten geeft aan
dat dit een van de punten is waar de Gemeente Landsmeer continue toezegt maar niet
waarmaakt. Andere vraag van Cees is wat het parkeerbeleid is omdat er heel veel discussie
over is. Het bestuur is in gesprek met de dorpsraad en Gemeente Landsmeer.
Jan Geugjes
- Ik zie ons nooit meer bij de Deen actie. Dat klopt, want de Deen actie is gestopt.
- De kwaliteit van de bestuursdienst op zaterdag is niet altijd voldoende. Dat komt omdat er
met ouders als vrijwilliger wordt gewerkt.
Tom Bakker
- Kan het tweede veld delen kunstgras krijgen bij vervanging? Helaas niet.
- Teams die op het kunstgras voetballen, mogen eigenlijk niet inlopen op het grasveld en dan
het kunstgras op. Is het een idee om te kijken naar een tussenveldje met kunstgras?
- Kunnen we iets met een vangnet, zodat de omwonenden minder ballen in de tuin krijgen?
Er gaat veel stuk.
Gijs van Heringen
- De groei van de Club van 50 valt tegen. Er lijkt niets van werving of aanvulling te zijn. Laten
we hier niet iets liggen als club? Hamadi geeft aan dat Marco van Grevenbroek daarmee
bezig is maar Gijs doelt op werving en niet op de besteding van de gelden van de Club van
50.
Marcel Cruijff
- Is het een idee om ons dak te verhuren voor zonnepanelen? Het bestuur geeft aan dat
zonnepanelen worden meegenomen in het plan voor duurzaamheidinvesteringen, maar dat
de eerste tekenen zijn dat ons dak ongunstig is gelegen voor zonne-energie.
Frank Wilde
- Doordat de coaches nu zelf de ballen meenemen bij training en wedstrijd, ie er meer
autoverkeer. Als ik niet mijn eigen ballen hoef mee te nemen, dan zou ik met de fiets komen.
Is het een idee om het ballenhok weer terug te plaatsen?
- Het idee van spelers op zondag die ook gaan fluiten is goed, maar geef die mensen wel een
opleiding want het is niet zo dat spelers automatisch ook kunnen fluiten.
Jan Groen
- Heel positief om te zien dat de selectie vanavond ook met een aantal mensen
vertegenwoordigd is
- SCP gaat een vrijwilliger van het jaar voordragen bij de Gemeente Landsmeer en roept de
leden op om hun stem uit te brengen
9. Sluiting
Om 21.55 sluit de voorzitter de vergadering.
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