
                                                                                                                                                 
Verslag Algemene Ledenvergadering  
                                                  vv Sleen vrijdag 25 oktober 2019 
 

• Opening 
Welkomstwoord door voorzitter Evert Klasen: opkomst redelijk, ook blij met enkele 
dames in de zaal.  
Allereerst dank aan alle vrijwilligers en sponsoren binnen de vereniging. Zonder hun 
inzet en bijdrage is het niet mogelijk de vereniging draaiende te houden. 
Speciale dank gaat uit naar Michel v. Everdingen voor al zijn werkzaamheden voor het 
project van het multifunctioneel veld. 
Vorige ledenvergadering:  veel ouders van jeugdleden aanwezig vanwege rommelig 
begin v.h. seizoen. Compliment aan het jeugdbestuur voor het oppakken van de 
problematiek. JO19 kampioen geworden.  Team wil bij elkaar blijven en gaat als Sleen 
2 op zaterdag voetballen. Daardoor onze JO19 teruggetrokken uit de competitie. 
Mogelijkheid creëren om op zat. te voetballen: ledenbehoud. Binnen de vereniging 
geen afd. zaterdag en afd. zondag.   
Vervelend aspect vorig seizoen: Probleem van bier meenemen tijdens 
trainingsavonden en na afloop van de training buiten opdrinken. Wordt niet (meer) 
getolereerd. 
1e elftal: moeilijk, uiteindelijk degradatie naar de 4e klasse/ compliment voor het 
harde werken en de bereidheid van jeugdspelers om mee te spelen. Ook nu stroeve 
start, omslag komt na vandaag. 
75-jarig jub.: superweer van jeugdclinic tot feestavond. Geweldig georganiseerd, dank 
daarvoor aan de jubileumcommissie. 
Tenslotte spreekt de voorzitter in zijn openingswoord uit te hopen op een 
voorspoedige vergadering. 

 

• Ingekomen stukken  
Geen 
 

• Notulen vorige vergadering 
Geen opmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd en vervolgens ondertekend. 
 

• Mededelingen 
- Afgemeld: Geet Lalkens, Roelof Berends, Jasper Ruinemans, Jan Regtop, Herman 

Hidding en Erik Engberts 
- Raboclubsupport: ruim  800 euro voor de verenigingskas 
- Kantinecommissie: vorig jaar in het leven geroepen, ging toch niet geheel volgens 

plan. Inmiddels afscheid genomen van Take Buter, Andrea Streunding neemt taak 
van inkoop en beheer over. 
Kantinediensten volgens schema ingedeeld. Veel werken met vaste mensen achter 
de bar. Meer inzichtelijke constructie voor bestuur en hopelijk minder derving. 

                    Afgelopen maand incident: kantine niet open na een uitwedstrijd. Team heeft  
                    zelf, tegen de wil van het bestuur, actie ondernomen en vanuit bestuurskamer 
                    consumpties genuttigd. Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat het voetbal  
                    ook een sociaal gebeuren is: in voorkomende gevallen een vrijwilliger regelen.             
                    Communicatie vooraf met betreffend team zou verhelderend geweest kunnen zijn.  
                    Kantine dicht bij uitwedstrijd op zondagochtend komt incidenteel voor. 
 



  

• Jaarverslag secretaris 
       Geen opmerkingen 
 

• Jaarverslag Jeugdsecretaris (niet ter inzage op de vergadering) 
       Niet ter tafel vanwege beëindigen functie jeugdvz. en ander medebestuurslid. 
       Vraag: Wat doet HB daaraan?  
       Nieuw jeugdbestuur: nee / nu een commissie neergezet met daarbij Herman  
       Hidding die de tijd krijgt om een nieuwe structuur neer te zetten. 
       N.a.v. ledenvergadering van vorig jaar vervolgens bijeenkomst gehad met jeugd: 
       daar gemaakte afspraken helaas niet nagekomen. 
       Dit seizoen JO11-2, training van jonge trainers, begeleiding van deze jongens 
       ontbreekt.  Het vinden van  trainers is probleem, met elkaar er voor zorgen het             
       enthousiasme er in te houden. 
       Vereniging moet investeren in jonge mensen.  
       Vanuit de vergadering geeft Jeroen Fuhler aan dat hij misschien wel mogelijkheden          
       ziet voor ondersteuning van deze jonge trainers. Ook wordt vanuit de zaal  
       opgemerkt dat de jonge trainers het goed doen: respect! 
 
 

• Verslag kascommissie 
Eddie Kiers  en René Schepers: René is aftredend en neemt het woord: goed 
voorbereid door Michel en Ferdi. Ziet er iets rooskleuriger uit dan vorig seizoen. 
Voorstel tot decharge, vergadering akkoord. 
Naast René is ook Hans Kamps aftredend. Myron van Wijk stelt zich beschikbaar: 
reserve Jans Hilbrands. 
 

• Financieel jaarverslag. 
Penningmeester Michel neemt het woord: dank aan Ferdi Berends voor de 
boekhouding 
Contributieopbrengst laatste jaren flink gedaald, stabiliteit nu.  
Recl. borden en sponsoren: te weinig! 
Andere opbrengsten zien we flink stijgen: ‘dreuge worsten’- actie, jubileum (elk jaar 
zo’n feest!), geen BTW-verplichting meer.  
Daarentegen: verzekering (Unive) duurder geworden, investeren in traininersopl., 
onderhoudsvoorziening accommodatie. 
Voor het eerst winst gedraaid tijdens penningmeesterschap Michel dankzij enkele 
(gememoreerde) meevallers. 
Voorstel contributie senioren 2020-2021 te verhogen met €10.--. Vergadering akkoord.  
Vraag: verklaring hoge bureaukosten?  Nieuwe website. 
Vraag: risico die vv Sleen loopt vanwege  regievoering multifunctioneel veld?  Niet aan 
de orde. Bijna alles afgedekt door binnengehaalde subsidies, nog € 7000. --   te kort 
Mogelijk door (veel) zelfwerkzaamheid kosten zien te drukken.  
 

• Speerpunten 2019-2020 
Gemeente zet in op duurzaamheid en toegankelijkheid.  
Verbouwing: kleedkamer 6 gaan we  opofferen. Nieuwe toiletgroep ook toegangelijk 
voor rolstoelers. 
Hopelijk alles gefinancieerd door de gem.:  4 milj. in 6 jaar te besteden verdeeld over 
12 verenigingen. Velden: hoofdveld slecht, inzetten op O2-veld (groot gedeelte lava = 
betere wortelstructuur) Graszoden sterker, veld intensiever gebruiken. Onderhoud? 
Bestuur stelt voor om een werkgroep in het leven te roepen die zich bezig gaat houden 



  

met de plannen rondom de accommodatie, Raymond Otten stelt zich al beschikbaar. 
Multifunct.veld: subsidie binnen, werkgroep vergadert, vergunningsaanvraag 
(Dorpsbelangen),  hovenier bekend  (Rabbers) , lening aangaan omdat enkele 
subsidiegelden pas later worden verstrekt. Na de feestdagen hek om het terrein en in 
april is het klaar. Vrijwilligers hebben we nodig bij het uitvoeren van diverse 
werkzaamheden. 
Communicatieve taak (in positieve zin iets uitstralen o.a. via Sleenweb) 
 

• PAUZE 
 

•  Bestuursverkiezing 

• Aftredend en herkiesbaar: Albert Cremers-Henk Lanting- 
Michel van Everdingen (nog 1 jaar). Allen herkozen. 

• Aftredend en niet herkiesbaar: Freddy Schlimback (secretaris) Blijft wel actief bij 
de vereniging. Namens bestuur en vergadering wordt Freddy bedankt voor zijn 
inzet. 

• Aftredend en niet herkiesbaar: Lars Bos (sponsorzaken) : Marianne Klasen gaat 
met meerdere personen dit oppakken (commissie) 

• Als nieuwe secretaris wordt Aiko Streunding kandidaat gesteld. Vergadering 
akkoord. 
 

•  Rondvraag 
René Schepers: samenwerking met andere verenigingen? Keepersschool, Drents   
Verbond. 
Zoeken naar vrijwilligers: ideeën over samenwerking met andere dorpsverenigingen, 
mogelijk komen tot een omnivereniging.   

              Lange termijnvisie van de vereniging? Toekomst van zondagverenigingen? Samen- 
              werking aangaan met VIOS? 
               

 

•  Sluiting 
Dank voor de openhartigheid en de prettige vergadersfeer.  


