
 

 
 
 
 
 

 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering SV Bedum 

 

 
Datum: Vrijdag 30 april 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

 
1. Opening 

De voorzitter opent deze bijzondere vergadering. In het kader van de maatregelen rondom 
COVID-19 wordt deze vergadering digitaal gehouden. De voorzitter geeft een uitleg van het 
waarom van deze digitale vergadering en de reden dat deze nu pas gehouden wordt. 
 
Er wordt door 30 leden mee gekeken via de live-stream van deze bijzondere ALV. 
 

2. Vaststellen agenda 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de agenda 

 
3. Ingekomen stukken / mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken 
Mededelingen:  
è de voorzitter laat alle coronaperikelen waar we als club mee te maken hebben, dan wel 

hebben gehad, de revue passeren en geeft een terugblik op het voetbalgebeuren tijdens de 
afgelopen corona-periode 

è de voorzitter geeft een terugblik op het hele gebeuren rondom de MFA. Er is al heel veel 
over gezegd en geschreven maar de voorzitter hecht er waarde aan om toch om deze wijze 
enige verantwoording af te leggen naar de leden hoe het hele proces is verlopen en hoe wij 
daarin als SV Bedum geacteerd hebben. 

  
4. Vaststellen van de notulen van de vorige vergadering 

De secretaris moet helaas naar de leden aangeven dat tijdens zijn recente verhuizing  
spullen zoek zijn geraakt, waaronder ook de aantekeningen die zijn opgetekend tijdens de ALV 
van 2019. Mochten deze in een later stadium alsnog teruggevonden worden, zullen de notulen 
alsnog aan de leden voorgelegd worden 

 
5. Financieel verslag 

Er wordt uitgebreid verslag gedaan van de stand van zaken op het gebied van de financiën van 
de vereniging. De cijfers geven natuurlijk een vertekend beeld aangezien we een groot deel van 
het financiële boekjaar met de gevolgen van de coronacrisis te maken hebben. Desondanks 
kunnen we constateren dat we er als club niet slecht voor staan.  
 

6. Verslag kascommissie + verkiezing nieuw lid 
De secretaris heeft het verslag van de kascommissie ontvangen. Jan Smit en Bert Volders 
worden bedankt voor hun werk in deze. Het verslag wordt door de secretaris voorgelezen. De 
kascommissie geeft aan dat het als een gemis is gevoeld dat er geen penningmeester in het 
bestuur zat. De commissie geeft een verheugd te zijn met de voordracht van Martine Berends 



 

als penningmeester en ondersteunt deze van harte. De commissie stelt de ledenvergadering 
voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. 
Ten slotte geeft de commissie aan dat zij, in deze bijzondere situatie, nog een jaar langer aan 
willen blijven. Wel is de wenselijkheid uitgesproken dat een nieuw commissielid aangesteld 
wordt om weer een normale bezetting te krijgen. 
Uit de via live-stream verbinding aanwezige leden meldt niemand zich om toe te treden tot de 
kascommissie. 

 
7. Vaststellen begroting 

Martine Berends presenteert de begroting voor het komende seizoen. De cijfers worden door 
de via live-stream aanwezige leden met instemming aangenomen en er zijn geen op- of 
aanmerkingen. 
Marcel Kuipers heeft een zaak van orde; het is aannemelijker om eerst in de agenda de 
begroting te behandelen en daarna de verhoging van de contributie.  
 

8. Verkiezing bestuur 
Martine Berends is door het bestuur voorgedragen als beoogd penningmeester. Martine stelt 
zich zelf voor aan de leden. De voorzitter vraagt vervolgens of er iemand zich verzet tegen de 
benoeming van Martine. Er is geen bezwaar waarna de benoeming van Martine met applaus 
wordt aangenomen. 
 

9. Rondvraag 
Marcel Kuipers:  
Heeft een mail gestuurd naar aanleiding van de begeleidende mail van het bestuur bij de 
contributie inning. Er wordt in deze mail naar mening van het Technische Hart Jeugd voorbij 
gegaan aan alle inspanningen die bijna alle zaterdagen door vrijwilligers gedaan worden voor 
met name de jeugd. 
In de optiek van het bestuur staat dit los van elkaar. Natuurlijk zijn we heel blij met alle 
activiteiten die wél door kunnen gaan. Helaas is er ook veel wat niet kan. Daarom hebben we 
als bestuur gemeend de begeleidende mail te sturen. In de opening heeft de voorzitter 
overigens als aangegeven blij te zijn met alle inspanningen die ondanks de beperkingen door 
COVID-19 gedaan worden voor de club  
Bernard van der Vinne: 
Heeft de gehele gang van zaken rondom de MFA met belangstelling gevolgd. Er worden, nu de 
plannen zijn ‘afgeschoten’ 2 anderen vanuit het bestuur naar voren geschoven om met de 
gemeente om tafel te gaan. Wat vinden de andere leden er van om wel met de gemeente in 
gesprek te gaan dan wel blijven nu de stichting aan de kant is gezet? Of moeten we maar af 
gaan wachten tot de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar en dan weer in gaan zetten 
op een MFA? 
è Reactie Rigte Jan ten Kate: er is een zeer groot capaciteitsprobleem. Een 2e kunstgrasveld is 

écht noodzakelijk. We lopen daarin achter bij andere clubs. Hij is blij dat er toch vaart gezet 
gaat worden vanuit de club, ondanks dat er momenteel wellicht wat minder vertrouwen is 
naar de gemeente 

è Reactie Marcel Kuipers: Heeft een zelfde reactie als Rigte Jan. Er is geen garantie dat het 
politieke klimaat over 8 maanden bij de verkiezingen veranderd en er dan wel een MFA 
komt. Daarom moeten we nu doorpakken  

Bernard geeft ten slotte aan dat hij vooral benieuwd was naar de mening van de andere leden 
aangezien het vertrouwen in het huidige college erg laag is. Maar we zullen er met ons allen 
het beste van moeten maken.  
Marcel Kuipers: 



 

Een eerdere vraag met betrekking tot zaalvoetbal is voldoende beantwoord. Hij geeft verder 
aan dat het inspanning moet zijn voor alle leden om vervaging te regelen voor functies.   
Rigte Jan ten Kate: 
Mijn vraag is eigenlijk een veel omvattende. Wij hebben bij de club al jarenlang een succesvol 
‘vrijwilligers’ beleid aangaande het halen van oud-papier. Dat gaat eigenlijk heel goed. 
Aan de andere kant hebben wij voor de uitvoerende vrijwilligers taken vaak een probleem. Al 
jaren is het lastig om voldoende vrijwilligers te vinden voor kantinediensten, het fluiten van 
wedstrijden, commissies en andere taken. 
Wat kun je als vereniging en als bestuur hier aan veranderen? Wat voor vrijwilligersbeleid ga je 
ontwikkelen voor nu en de toekomst? Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend meer dat men 
zich inzet voor de club. Hoe maken wij het aantrekkelijker om toch vrijwilliger te zijn bij SV 
Bedum? Maak je er meer deelnamen van? Projectmatig misschien? Hebben wij in de toekomst 
meer professionele en dus betaalde hulp nodig? Wat betekent dat dan voor de contributie? 
Kunnen we dat doorrekenen? 
Er is dus beleid nodig om in de toekomst wedstrijden te kunnen blijven spelen, hiervoor blijven 
veel mensen nodig. Wat voor beleid wil het bestuur hier op los laten? 
è Reactie: Er zal werk gemaakt moeten worden van een vernieuwd vrijwilligersbeleid. Op dit 

moment is er nog geen visie hoe dit opgepakt gaat worden 
 

10. Jubilarissen: 
De volgende jubilarissen voor het jaar 2020 worden door de voorzitter genoemd: 
Robert van Dijken, Harry Groeneveld, René Homan, Jan de Jager, Marco Veldman (25 jr), Klaas 
Kruizenga, Remmert Kuiper (helaas ons ondertussen ontvallen), Marcel Kuipers, Siep Spaan, 
Koos van den Berg , Henk Wolfart (allen 40 jr) en Aaldrik Venhuizen (60 jr). 
Gezien de geldende restricties zal op een later tijdstip het speldje en de bloemen aan hen 
overhandigd worden.   

    
11. Sluiting 

De voorzitter spreekt de hoop uit dat we op korte termijn weer aan de slag kunnen met alles 
waar we als club voor staan. Ook spreekt hij de hoop uit dat een volgende ALV weer een zal zijn 
waar de leden fysiek aanwezig zullen zijn. Hij bedankt de leden die via de live-stream aanwezig 
waren en sluit de vergadering om 21.11 uur 
 

 


