sinds 31 juli 1963

Verslag Algemene Ledenvergadering S.D.O.63

Op dinsdag 18 juni 2019 is het Algemene Ledenvergadering.
Aanvang 20.00u, in de kantine.

Agenda:
1. Opening
Aanw.: Raf van Assche, Roger van Driessche, Peter Hendriks, Josef de Schrijver, Jo Maas,
Johan de Rijk, Ivo Kuijpers, Jordy van TroostNamens bestuur: Bart Hendriks, Yannick Brasser, Frank van Driessche
Later: Edwin Strobbe
Mka: Stefan de Schrijver, Elmer van Troost, Dominique Toet, Ruud van Driessche, Johnny de
Bakker, Jos Staal
2. Mededelingen:
a. We zijn op zoek naar iemand die de tenues van het eerste wil wassen. Graag helpen
zoeken !
b. De vacature secretaris is nog niet ingevuld. Frank doet dit er nu bij. Graag met spoed
secretaris ! Helpen bij zoeken aub !
c. Zaterdag 22-06 zijn we stopplaats Reynaert Fietstocht. Er zijn zo´n 20 vrijwilligers actief.
Maar meer handen zijn van harte welkom.
3. Voorstel wijziging contributie jeugd voor seizoen 2019-2020.
Huidige contributie jeugdlid SDO 63 is € 65,00.
Voorstel is om dit op hetzelfde bedrag te brengen als bij VV Hontenisse:
Mini: € 80,00
t/m JO12: € 80,00
t/m JO19: € 90,00
Het agendapunt wordt besproken. Raf v A vindt het een logische stap. Hij vindt wel dat de
zeggenschap in het jeugdbestuur met Hontenisse evenredig moet zijn. Jordy en Frank lichten
het eea toe inzake het vormen van teams voor het nieuwe seizoen.

De jeugdleiders van SDO komen dinsdag 25-06 samen. Het jeugdbestuur 26-06.
Besluit van de ALV: akkoord met voorstel.
4. Voorstel wijziging contributie senioren voor seizoen 2019-2020:
Huidige contributie senioren is € 90,00.
Voorstel: € 95,00.
De aanwezigen bespreken het punt en concluderen dat € 95,0 nog altijd een heel mooi
contributie niveau is voor de senioren. Gezien wat men ervoor krijgt en in vergelijking met
buurverenigingen.
Besluit van de ALV: akkoord met voorstel
5. Rondvraag
Ivo K: er zijn nieuwe spelers, keeperstrainer, prima. Gevolg is wel dat we polo´s en tassen en
trainingspakken tekort komen.
Actie: Johan en Frank richting eigenaar ´t Mussenist en Teamcenter Waesland.
Ivo K: de kwaliteit v d trainigsballen is na veel gebruik minder, daarnaast zijn er 6 ballen
spoorloos ……
Actie: Penningmeester Bart, zal aanbiedingen bekijken.
Ivo K: we hebben veel spelers die willen trainen. Prima. Gevolg is flinke bezetting v ons
trainingsveld. Hoe lossen we dit op ? Opties. Tweede traint op andere avond. Extra
verlichting op deel hoofdveld.
Peter H vindt dat de spelers van 1 en 2 goed met elkaar kunnen trainen, maar dat helaas de
trainer er problemen mee heeft.
Jo M heeft inventarisatie trainingsbezoek uitgezet bij spelers SDO 2.
Actie: Jordy v T gaat prijs led verlichting na.
Bestuur / begeleiding senioren zal zich na resultaat inventarisatie SDO 2 buigen over de
inrichting van de trainingen.
Roger van D: de betegeling vanaf ingang en langs kantine en kleedlokalen laat flink te wensen
over.
Actie: na vakantieperiode dit aanpakken.

6. Sluiting
Frank sluit de vergadering met verzoek om de jeugddoelen van het veld achter de kantine te
plaatsen, waarna we samen de derde helft inzetten met consumptie van de club.

