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Verslag Algemene Ledenvergadering SV Olympus ’69, d.d. 22 mei 2018 
 
      Aanwezig: 

      Bestuur:  

      Jeroen vd Linden (Voorzitter Omni /TC Badminton), Govert Blommerde (Secretaris/TC                                      

       Badminton), Richard Meerman (Penningmeester/TC Badminton), Roel te Loo (TC Volleybal),  

       Leo van Tilburg (TC Wandel) en Peter van den Enden (PR/TC Badminton). 

 

       Ereleden: 

       

       Jos Uytdewilligen, Erik te Loo, en Willy Slokkers.  
 

      Afdeling Badminton: 
       

      Yvonne Kuypers, Lia Masseurs, Romyl Lawalata. 

 

      Afdeling Volleybal 

      Kees Stro, Sjaan Helmons. 

 

      Afdeling Wandel:  

      Wim Elsevier, Nelly Elsevier, Wim Suijkerbuijk en Elly van Tilburg, Ruud Wermuth. 

 

       Afwezig mkg: Gerry van Tilburg, Erik Ruben, Gerard Gravestein.  

 

1. Opening en mededelingen. 

Jeroen opent de Algemene Ledenvergadering door alle aanwezigen welkom te heten. Jeroen 

geeft een korte toelichting van wat er zoal ter tafel komt.  

 

2. Vaststellen agenda. 

      De agenda wordt vervolgens vastgesteld. Er worden geen nieuwe punten toegevoegd. 

 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 29 mei 2017. 

Op de notulen komen geen vragen en er zijn geen op- en/of aanmerkingen. De notulen worden 

met dank aan Govert ongewijzigd goedgekeurd. 

 

       4.Jaarverslagen 2017 

 

       Badminton. 

 

       Jeroen geeft een toelichting op het jaarverslag van de afd Badminton. 

       We zien weer een groei in het aantal leden. 

       Afgelopen seizoen hebben we 5 competitieteams gehad waarvan het 1e team kampioen is     

       geworden. 

       Vanaf seizoen 2019/2020 wordt de bondsbijdrag voor deelname aan de competitie verhoogd, een      

       junior lid gaat €40,00 betalen en senior lid €50,00 per seizoen. 
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       Dit om de kosten verder naar beneden te brengen, het bestuur is van mening dat de kosten voor  

       de competitie niet meer geheel gedragen kan worden door de vereniging, vorig seizoen waren de  

       kosten voor deelmame aan de competie ± €2500. 

       In 2017 een succesvol OJO-toernooi gehad met 24 koppels. 

 

       Volleybal 

       

       Roel geeft een toelichting op het jaarverslag van de afd Volleybal. 

       Roel stopt als voorzitter, Kees en Sjaan gaan samen deze functie vervullen. 

       Er is een stabiel ledenaantal en in 2017 was er een recreatief team actief. 

       Er hebben er 9 teams meegedaan aan het pepernotentoernooi wat tegen viel.              

      De afdeling  heeft een groot positief saldo (wat uiteraard op zich goed is), om ervoor te zorgen dat  

       het saldo niet te groot word wil de afdeling kijken hoe dit saldo weg te werken. 

 

      Wandel 

   

     Leo  geeft een toelichting op het jaarverslag van de afd wandel. 

     Leo geeft aan dat hij stopt als voorzitter, de organisatie van de 50e Olympustocht zal zijn laatste  

     activiteit zijn. 

     Er zal dit jaar serieus naar de toekomst gekeken moeten er is weer een krimp van 2 leden. 

     De opties’s zijn: doorgaan binnen Olympus met een andere voorzitter, aansluiten bij een  

     andere vereniging, of opheffen van de wandeltak. 

 

     5.Behandeling financieel jaarverslag. 

      

      Het was voor de Omni financieel een rustig jaar, de volleybal en wandel hebben een positief  

      saldo over 2017, de badminton heeft een klein negatief saldo. 

 

     Algemeen Bestuur     → financieel jaarverslag goedgekeurd( Uitgaven waren hoger dan begroot  

     ivm afscheid vorig bestuur). 

     Afdeling Badminton   → financieel jaarverslag goedgekeurd.(wel moeten de kosten omlaag, hiertoe  

     is een voorstel ingediend en goedgekeurd door de leden). 

     Afdeling Volleybal     → financieel jaarverslag goedgekeurd.(wel moet het banksaldo naar  

     beneden). 

     Afdeling Wandel       → financieel jaarverslag goedgekeurd. 

  

    6.Verslag kascommissie. 

    

   Lia Masseurs (afd. Badminton) doet in afwezigheid van Frans Apers (afd. Badminton) namens de  

   kascommissie verslag van de gehouden controle. Bij de controle zijn geen onrechtmatigheden  

   geconstateerd. De vergadering wordt verzocht de penningmeester voor het boekjaar 2017 decharge  

   te verlenen. De vergadering stemt hier mee in en de penningmeester krijgt applaus voor het werk  

   dat hij in het financieel boekjaar heeft verricht. 
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   7.Vaststellen begroting 2018. 

 

   De begrotingen worden per afdeling door Richard en met eventuele aanvulling van de TC-voorzitters     

   toegelicht. De verschillende begrotingen worden goedgekeurd. 

 

   8.verkiesing kascommissie. 

 

    Frans Apers (afd. Badminton) en Lia Masseurs (afd. Badminton) stellen zich (her)kiesbaar voor de  

    kascommissie. Indien nodig zal een van de overige leden als reserve worden gevraagd. 

 

   9.Behandeling jaarverslag ledenadministratie. 

 

   Het ledenaantal van de Omni is eind 2017 139, de afd volleybal heeft 16 leden(+6), de afd wandel  

   heeft 17 leden(-2), de afd Badminton heeft 96 leden(+12) en we hebben 9(+3) ereleden. 

 

 

   10.Pauze. 

 

  11.Voorstellen/mededelingen vanuit het bestuur/technische commissies. 

 

  In 2019 bestaat Olympus’69 50 jaar, dit zal gevierd worden op 7 september, het budget is  

 vastgesteld door het bestuur en de feestcommissie gaat hier mee verder. 

 AVG(wet persoonsgegevens), er komt een disclaimer op de website. 

 Jeroen heeft een (voorlopig) document omtrent de regels opgesteld, het document wordt door de    

 leden goed gekeurd, evenals de toekomst nodige aanpassingen. 

 Verhoging bondsbijdrage voor afd badminton wordt goedgekeurd. 

 Voorzitter afd volleybal wordt duo functie kees en Sjaan gaan dit doen, dit wordt goedgekeurd door   

 de leden 

 

12.Voorstellen leden 

 

Er zijn geen voorstellen ingediend door de leden. 

 

14.Rondvraag. 

 

Complimenten aan Richard vanuit de leden. 

 

Doen we iets aan een 12½, 25, 40 en 50 jarig jubileum vaan een lid? Werd vroeger wel gedaan. 

Wordt meegenomen door het bestuur in de vergadering van de OMNI. 

 

Waarom wordt niet alles gepubliceerd in de weekbladen? Niet alles wat voor publicatie aangeboden 

wordt staat ook daadwerkelijk in de bladen omdat er geen publicatiegarantie is vanuit de weekbladen.  
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Hoe staat het met de situatie van de Kannebuis? 

Er is nog geen duidelijkheid, vanuit het bestuur zal er navraag gedaan worden. 

 

Kunnen berichten over activiteiten van andere (badminton)verenigingen doorgemaild worden. 

Niet van iedereen is een mailadres bekend, we zullen zoveel mogelijk gebruik maken van het 

informatiebord in de Kannebuis 

 

15.Sluiting. 

 

Jeroen bedankt de aanwezigen voor hun belangstelling en hun inbreng en nodigt iedereen uit voor 

een gezellig samenzijn aan de bar.  

 

 

Opgesteld. 

 

Govert Blommerde. 

Secretaris. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     

     

 

      

       

        

 

 

 

 


