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Verslag Algemene Ledenvergadering dd. 27 november 2015. 

 

Aanwezig;  17 leden hebben de presentielijst getekend 

Voorzitter; Marinus Elenbaas 

 

1. Opening 

De voorzitter  opent de vergadering en heet de aanwezige leden, ereleden en leden van 

verdiensten welkom. 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen 

Er zijn afmeldingen ontvangen van Lou de Raaij, Ted Hartman, Stef Kleinekoort, Roel Oosterhoff, 

Jan Stahlie, Gerard van Vuuren, Hanseke ter Plegt en Marit Elenbaas. 

Er wordt een minuut stil gestaan voor de herinnering aan Martin van Wijk, Henk Tap en Cees van 

Kooten.  

4. Vaststellen verslag voorjaarsvergadering  24-04-2015 

Vanuit de vergadering komen geen vragen waarmee het verslag is vastgesteld.  

5. Jaarverslag algemeen secretaris, verenigingsjaar 2014/2015 

Over het vooraf gepubliceerde verslag komt vanuit de vergadering géén vragen. 

6. Jaarverslag afdeling voetbal, seizoen 2014/2015  

Over het vooraf gepubliceerde verslag komt vanuit de vergadering géén vragen.  

7. Jaarverslag afdeling cricket seizoen 2015 

Over het vooraf gepubliceerde verslag komt vanuit de vergadering géén vragen.  

Cricket voorzitter, Jaco van Giezen, merkt nog wel op dat op de voorjaars vergadering er nog zal 

worden stil gestaan bij de behaalde prestatie,  meer dan 10.000 runs, van Nick Statham. 

8. Jaarverslag afdeling tennis, seizoen 2014-2015 

Voor de tennisafdeling is géén apart verslag gemaakt. 

9. Jaarverslag afdeling squash, seizoen 2014-2015 

Over het vooraf gepubliceerde verslag komt vanuit de vergadering géén vragen.  
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10. Financieel verslag van de penningmeester 

Alle leden hebben de mogelijkheid gekregen om de stuken in te zien. Een verkorte versie wordt 

door Miranda Stempher neergelegd voor de geïnteresseerden. Leden die graag een volledig 

verslag willen hebben kunnen zich inschrijven bij Miranda. Zij verzorgt dan de toezending. 

Ook dit jaar laten de cijfers weer een positief resultaat zien. Maar zoals elk jaar zijn er ook weer 

de nodige aandachtspunten. Terugvallende baromzet wordt toegerekend aan de economische 

omstandigheden. Daarnaast hebben de hoger contributie opbrengsten weer een positief effect 

gehad. De inbreng van sponsoren en de Vrienden van Hermes hebben er voor kunnen zorgen dat 

activiteiten konden plaatsvinden zonder dat dit het resultaat van de vereniging aantastte.  

Miranda memoreet aan de belastingcontrole die er in 2012 heeft plaatsgevonden. Met behulp 

van René Prins is dit nu geslecht, waarvoor hij uitdrukkelijk wordt bedankt. Het te betalen bedrag 

was gereserveerd. Met deze afwikkeling  kan ook dit hoofdstuk worden afgesloten. 

Voor het komende (huidige) seizoen is de belangrijkste uitdaging de onderhandelingen over de 

verhuizing waar financiën natuurlijk een belangrijk onderdeel van is 

11. Verslag kascommissie 

De kas is dit jaar gecontroleerd door Roel Oosterhoff, Will van Wijk en René Prins. Namens de 

kascommissie leest Will het verslag voor waarin wordt voorgesteld het bestuur decharge te 

verlenen. Tevens adviseert de commissie om het huidige financiële beleid voort te zetten. 

De vergadering bekrachtigd het voorstel van de kascommissie.  

12. Verkiezing kascommissie 

Kascommissie bestaat uit; Roel Oosterhoff, Will van Wijk en reserve René Prins. Roel Oosterhoff 

is na 2 termijnen niet meer herkiesbaar.  

De nieuwe kascommissie zal het komende jaar bestaan uit, Will van Wijk, René Prins en Ted 

Hartman. Als reserve is John Beijer bereid deze plaats in te nemen. 

13. Verkiezing AB bestuursleden 

Bij de aankondiging van de verkiezing AB bestuursleden hebben de leden de mogelijkheid gehad 

om zich kandidaat te stellen. Er zijn geen leden die van deze mogelijkheid gebruik hebben 

gemaakt 

Het volgende AB bestuurslid is aftredend en herkiesbaar; 

Miranda Stempher 

Aan de vergadering wordt gevraagd in te stemmen met nog een termijn voor Miranda. De 

vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming. 

Miranda neemt de taak weer graag op. Wel geeft ze aan dit eigenlijk alleen maar te willen als we 

de taak inhoudelijk anders kunnen organiseren en een bredere basis kunnen creëren. 

Momenteel wordt door het dagelijks bestuur geïnventariseerd welke werkzaamheden er bij hen 
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zijn ondergebracht. Na deze inventarisatie is het dagelijks bestuur voornemend om een aantal 

van deze werkzaamheden bij andere (nieuwe) vrijwilligers onder te gaan brengen. 

14. Stand van zaken sportpark Harga 

Op de site wordt melding gemaakt van de actuele stand van zaken m.b.t. dit onderwerp. 

Recentelijk is een hernieuwde indeling, opgesteld door Wim van der Gaag, aangeboden aan de 

gemeente. Hierin is uitgegaan van de huidige indeling én de situatie dat H.B.S.S. en S.V.V. op hun 

accommodatie kunnen blijven zitten. 

Op woensdag 25 november 2015 is er de gemeente terugkoppeling gegeven aan de 

voetbalbesturen. Aanwezig was een afvaardiging van S.V.V. en Hermes-D.V.S. De verenigingen 

H.B.S.S. en S.V.D.P.W. hebben verstek laten gaan. Ter tafel werd een nieuw versie van de indeling 

neergelegd. Uitgangspunt bestaande velden vervangen voor 5 kunstgrasvelden, 2 grasvelden 

voor cricket en 2 gebouwen. Direct is bezwaar gemaakt over het feit dat er in de nieuwe schets 

geen rekening is gehouden met een 2e cricket veld. Daarnaast zou de hondenvereniging op de 

huidige plek blijven zitten. Van de 2 gebouwen zal er één beschikbaar zijn voor Hermes-D.V.S. 

Insteek van het nieuwe voorstel komt voort uit een te verwachte capaciteit probleem bij de 

verhuizing indien het gehele gebied opnieuw werd ingericht. Met de nieuwe opzet zouden al 

velden kunnen worden omgezet naar kunstgras velden.  

Uitgangspunt is dat het nieuwe sportpark een gegarandeerde exploitatie krijgt van 30 jaar. 

Hiervoor dient jaarlijks door de gemeente tussen de € 320.000 en € 650.000 worden 

gefinancierd. Dit bedrag staat los van de investering die gedaan moet gaan worden aan 

gebouwen en realiseren van de velden en infrastructuur. 

Vanuit Hermes is gewezen op het ingediende voortel waarbij alleen Hermes nieuwe opstallen 

zou moeten krijgen. Aan de andere opstallen zou dan renovatie werk moeten worden 

uitgevoerd. De afvaardiging van S.V.V. beaamd ook een voorkeur te hebben om op dezelfde plek 

te willen blijven zitten en geven aan met hun hoofdveld en het daarachter liggende 

kunstgrasveld voldoende capaciteit te hebben.  

Aangegeven is nogmaals dat de opbrengst van “ons” terrein ook opnieuw geïnvesteerd zal 

moeten worden in “ons” nieuwe terrein.  

Naar aanleiding van bovenstaande en de bevindingen zal de voorzitter dit bij Lydia Buist, de 

projectmanager van de gemeente, nogmaals onder de aandacht brengen. 

Op 8 december zal het voorstel tot het starten van Fase 2 in de raad besproken worden. Marinus 

zal daar spreektijd vragen om de raadsleden goed te informeren. Op 15 december zal er een 

besluit genomen worden of de financiële middelen gewaarborgd zijn en de detaillering van Fase 

2 van start kan gaan. Indien de raad instemt zal in januari 2016 aangevangen worden met de 

verdere invulling en concretisering van de eerste ideeën. 

Bert Haan vraagt of er ook rekening wordt gehouden met parkeergelegenheid. Marinus 

antwoord dat in het hermes voorstel hier al rekening mee gehouden is. Het Trimpad, parallel aan 
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de A4, zou ontsluitingsweg moeten worden waar ook voldoende ruimte is om 

parkeergelegenheid te situeren. 

John Beijer vraagt of er al iets vernomen is dat ook Excelsior’20 van haar accommodatie af zou 

moeten. Marinus geeft aan recentelijk met Henk van Deventer, voorzitter van Excelsior’20, 

gesproken te hebben. Henk ontkent het verhaal maar heeft ook hier van gehoord. 

Frans de Mol vraagt of we met een nieuw gebouw dit in eigenbeheer kunnen doen en ook zelf 

een architect in de hand mogen nemen. Marinus verteld dat een stichting het sportpark gaat 

beheren en de gemeente gaat bouwen en uitvoeren. Van Kethel/Spaland is bekend dat er veel 

inspraak is geweest en eigenlijk alle wensen zijn gehonoreerd. Zodra het er tijd voor is zal het AB 

een beroep gaan doen op specialisten van binnen en buiten de vereniging om in dat proces te 

ondersteunen.  

15. Rondvraag 

Bert Haan vraagt wat het bestuur doet om meer leden naar de ALV te krijgen.   

- Op verschillende wijze zijn leden benaderd en geïnformeerd. Helaas blijken 

veel leden de ALV niet te zien als orgaan om hun stem te laten horen. 

Robin ter Plegt geeft hierop aan dat er op een andere wijze, bv nieuwsbrief, gecommuniceerd zal 

moeten gaan worden naar de leden. De meeste leden kijken al niet meer op de site. 

- Op zaterdag 20 november jl. heeft het AB een sessie gehad met leden en 

ouder/verzorgers van leden om input te krijgen zoals zij naar de vereniging 

kijken. Dit heeft veel positieve input opgeleverd en zal later met dezelfde 

groep of andere uitgediept worden. De nieuwsbrief, communicatie, is hier 

ook als aandachtpunt naar voren gekomen. De wens is inmiddels zo 

belangrijk dat de hoop en verwachting er is dat dit onderwerp op de 

volgende ALV niet meer ter sprake komt. 

Nick Statham geeft aan dat er via de KNCB een thema avond is over de wijze waarop je meer 

vrijwilligers voor je verenging werft. Hij wil daar graag naar toe maar gaat niet alleen. Hij zou dan 

ook zien dat dit breed, andere sporten, gedragen wordt.  

- Marinus geeft aan dat Marit Elenbaas dit coördineert. 

Will van Wijk vraagt of in het proces van sportpark Harga ook met de wielerclub wordt 

gesproken.  

- Marinus geeft aan dit  gesprek nog te moeten gaan voeren maar zeker niet 

vergeten is. 

16. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng. 


