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Verslag Algemene Ledenvergadering SV Olympus ’69, d.d. 15 april 2019 
 
 

Bestuur:  

Jeroen van der Linden (voorzitter (badminton)), Leo van Tilburg (voorzitter wandel), Kees 

Stro/Sjaan Hellemons (combi voorzitter volleybal), Govert Blommerde (secretaris), Richard 

Meerman (penningmeester), Peter van den Enden, (PR). 

 

1. Opening en mededelingen. 

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

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

 

2. Vaststellen agenda. 

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

 

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

.      1 opmerking over de notulen, Ruud Wermuth is behalve lid van de wandel ook erelid. 

       Verder worden de notulen goedgekeurd met dank aan Govert 

 

4. Behandeling Jaarverslagen 2014. 

Jeroen geeft een toelichting op zijn voorwoord. Hierna worden door de TC-voorzitters de 

jaarverslagen van de verschillende afdelingen nader toegelicht.  

 

Badminton:  

Jeroen geeft een korte toelichting op het jaarverslag. Het is een rustig jaar geweest, we hebben 

±100 leden op dit moment. We hebben weer een geslaagd ouder-jonger toernooi gehad. Dit seizoen 

hebben we 5 teams in competitie gehad. Aandachtspunt is de begeleiding van de jeugd, we hebben 

een tekort aan begeleiders. 

 

Volleybal:  

Kees geeft een korte toelichting op het jaarverslag. Er zijn 4 leden bijgekomen. Het 

Pepernotentoernooi was weer erg succesvol. Er is helaas nog steeds geen kader voor de jeugd dus 

dit is geen doelgroep. De senioren trainen voornamelijk en spelen nu en dan een oefenwedstrijdje, 

er wordt geen competitie gespeeld i.v.m. de reistijden. 

 

Wandel:  

Leo geeft een korte toelichting op het jaarverslag. Het ledenaantal is stabiel. Er is een enquête 

gehouden over het voortbestaan van de afdeling wandel, de meerderheid wil binnen Olympus 

blijven met Leo als voorzitter. De wandeltocht wordt niet meer georganiseerd. 
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5. Behandeling financieel jaarverslag 2014. 

Richard geeft een toelichting op het jaarverslag. De algemeen, wandel en volleybal staan er goed 

voor. Badminton heeft weer verlies gedraaid waardoor de reserves op zijn, wijziging in de 

competitiebijdrage levert te weinig op. 

 

Rekening Algemeen +€ 189,04 

Rekening Volleybal   +€ 505,41 

Rekening Wandel      +€189,50 

Rekening Badminton -€930,00 

 

Op begroting algemeen is een bedrag van €6500,- gereserveerd voor het jubileum. 

 

Badminton, de bondsafdracht voor de competitiespelers wordt verhoogd. 

Junioren gaan €40,- per jaar betalen en senioren €50,- per jaar. 

 

Volleybal, er zijn nieuwe materialen aangeschaft en er wordt een teambuilding georganiseerd om 

het saldo wat naar beneden te krijgen. 

 

Wandel, geen bijzonderheden. 

 

 

6.  Verslag Kascommissie. 

Helma van Elzakker en Jenny Hoedelmans hebben de controle gedaan en goedgekeurd, 

waarvoor dank. 

 

7. Vaststellen begroting 2019. 

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

voorzitters toegelicht. De verschillende begrotingen worden goedgekeurd. 

 

8. Verkiezing nieuwe Kascommissie. 

De kascontrole over 2019 wordt verzorgd door Lizette van Lammeren en Elly van Tilburg. 

 

9. Behandeling Jaarverslag ledenadministratie. 

Het ledental is weer licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. 

Ereleden     9     (+3) 

Badminton  107 (+8) 

Volleybal     20   (+4) 

Wandel       17    (=) 

 

10. Pauze. 
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11. Voorstellen /mededelingen vanuit het bestuur en/of de Technische Commissies. 

       Jubileum: de leden zijn uitgenodigd, de ereleden worden binnenkort benaderd. 

       De jeugdleden gaan 14-09-2019 naar Bobbejaanland. 

       Voor de senioren is 07-09-2019 een dag/avondvullend programma wat bestaat uit een puzzel- 

       wandeltocht, daarna een buffet en ter afsluiting een pubquiz. 

 

       Badminton, Er is dit jaar 1 jeugdlid geroyeerd en 1 jeugdlid geschorst i.v.m. brandstichting in de      

       Kannebuis. 

       De TC stelt voor om de contributie per 01-07-2019 te verhogen met €1,00 euro per lid. 

       Voorstel wordt aangenomen, contributieverhoging gaat in per 01-07-2019. 

 

12. Voorstellen leden. 

Advies aan de afdeling badminton om activiteiten te ontplooien om zo meer geld te genereren. 

TC gaat hiermee aan de slag maar geeft wel aan dat dit niet eenvoudig is omdat we simpelweg te 

weinig vrijwilligers hebben. 

Men wil een lijst van ereleden hebben, helaas i.v.m. de privacywet is dit niet mogelijk. 

Komt er ook nog een receptie waar oud-leden welkom zijn? Nee, hier is door de feestcommissie 

niet voor gekozen. 

 

13. Rondvraag. 

       Complimenten aan de afdeling volleybal voor de goede organisatie van het pepernotentoernooi. 

       Komt er een fotograaf op het jubileum?  Antw; Nee i.v.m. de privacy wet is dit helaas niet mogelijk. 

       Is er samenwerking met andere badmintonverenigingen? Antw; ja die is er met de 3 andere   

       verenigingen binnen de gemeente echter met de ene vereniging gaat het soepeler dan met de     

       andere. 

       Kan de trainingsopzet bij de afdeling badminton aangepast worden, afgelopen jaar was de groep  

       te groot. Voorstel is om te trainen met maximaal 8 spelers en in overleg met de trainer wordt een  

       trainingsschema opgesteld. TC neemt dit op met de trainer. 

       De introductie van de blauwe strippenkaart is niet goed gegaan, voor volgend seizoen zullen de  

       leden van de afd. badminton per mail geïnformeerd worden bij wie de kaart af te halen is.  

 

14. 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 


