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1.

Opening en mededelingen
De jaarvergadering wordt gehouden in de instructieruimtes I en II.
Voorzitter Johan Snoeks heet alle aanwezigen van harte welkom bij deze jaarvergadering van de afdeling
voetbal. De opkomst is helaas beperkt, vermoedelijk vanwege de WK wedstrijd België – Brazilië die op hetzelfde
tijdstip plaatsvindt. Bij het vastleggen van de ALV datum in mei is hier geen rekening mee gehouden.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken.
a)

Mededelingen.

Martijn Hulsebosch (zaalvoetbal) en Barry van Denzen (coördinator senioren) zijn afwezig met afbericht.
Sommige leden zal het verbazen dat Johan Snoeks nog als voorzitter achter de bestuurstafel zit. Tijdens de ALV
in 2017 heeft Johan Snoeks aangekondigd dat hij halverwege het seizoen afscheid zou nemen als voorzitter.
Omdat de tijd ons heeft ingehaald en Martijn Hulsebosch (beoogd opvolger) is verkozen tot bestuurslid van de
SV kan Martijn niet worden verkozen als voorzitter van de afdeling Voetbal. Dat heeft het bestuur doen besluiten
om Johan Snoeks vooralsnog als voorzitter van de afdeling Voetbal te behouden.
Op de website, social media en in de regionale media is er de afgelopen periode aandacht geweest voor de
komst van een nieuw team naar Olympia Haarlem. Namelijk Olympia Haarlem Zaterdag 1 welke in het seizoen
e
2018-2019 uit zal komen in de 4 klasse op de Zaterdag. In december 2017 heeft Barry Tjeertes zich gemeld bij
het bestuur van de vereniging met het verzoek om een nieuw zaterdag selectieteam op te richten. Barry heeft
van het bestuur opdracht gekregen om één nieuw selectieteam te vormen en dat is hem gelukt. Het bestuur is
dan ook verheugd te kunnen melden dat er volgend seizoen weer een selectieteam uitkomt namens Olympia
Haarlem.
Alle spelers van het team Zaterdag 1 betalen 275 EUR contributie per persoon. Zij ontvangen een kledingpakket
(wedstrijdkleding en een presentatiepak). Verder is toegezegd dat wanneer het team in de winterstop bovenaan
staat er een teamweekend in Spanje zal plaatsvinden. Dit weekend zal worden bekostigd door sponsoren die het
team zelf dient te verwerven en een ondersteuning vanuit het bestuur.
Met de opstart van Zaterdag 1 betekent niet dat wij op zondag geen selectieteam (Zondag 1) meer kunnen
huisvesten. Indien zich bij het bestuur een trainer meldt die over voldoende spelers beschikt, dan staan wij
hiervoor open.
In de ALV van 2017 is voorgesteld om een enquête te houden onder de leden met daarin de vraag op welke dag
de leden selectievoetbal prefereren. Deze enquête heeft niet plaatsgevonden omdat het bestuur zich vooralsnog
niet genoodzaakt voelt om een keuze te maken voor een zaterdag- of zondagselectie. Daarbij is het bestuur
enthousiast over de nieuwe ontwikkelingen en ziet dit vol vertrouwen tegemoet.
JO19
In navolging van de vorming van Zaterdag 1 heeft Barry Tjeertes het bestuur in contact gebracht met een JO19
team dat bij ZSGOWMS speelde. Dit team, bestaande uit talentvolle spelers die tegen een BVO aan zitten, was
op zoek naar een nieuwe vereniging.
Olympia Haarlem beschikt over brede faciliteiten en dat was reden voor de staf om zich bij het bestuur te
melden. Een vertegenwoordiging van het bestuur heeft enkele gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van
dit team en een besluit genomen dat het team onder voorwaarden welkom is.
De voorwaarden luist dat de meerwaarde van het team zich binnen de club moet bewijzen. Verder dienen alle
spelers 400 EUR contributie (p.p.) te betalen. Van dit geld wordt de trainer betaald. Olympia Haarlem betaalt in
totaliteit 1.400 EUR mee aan de trainerskosten voor dit team. Verder worden er geen kosten gemaakt door de
vereniging.
Van de spelers die in aanmerking komen voor een contract bij een BVO plukt Olympia Haarlem ook de vruchten.
Dat betekent dat Olympia Haarlem 50% van de contractkosten ontvangt. Het team JO19 zal gaan spelen op
zondag en Jordy is aangesteld als trainer. Na een jaar zal het bestuur evalueren of het JO19 een vervolg krijgt in
het daarop volgende seizoen.
b)

Ingekomen stukken.

De heer S. Habibi, spelend in Zaal 1 heeft een schorsing ontvangen voor de duur van 6 maanden in verband
met het slaan van een tegenstander. Het bestuur stelt voor om de heer Habibi te royeren. De leden gaan
hiermee akkoord. De heer Habibi heeft zelf ook besloten om afscheid te nemen van de vereniging.
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3.

Notulen van de Algemene Vergadering van 11 juli 2017.
Er zijn verder geen op- en/of aanmerkingen over de notulen en worden aldus vastgesteld.

4.

Jaarverslag 2017/2018
Het jaarverslag wordt voorgelezen door secretaris Kees Goedknegt.

5.

Financieel verslag seizoen 2017/2018
Het financieel jaarverslag wordt gepresenteerd door Mahalia Pique.
De heer Paul van Brero constateert dat er onjuistheden in het financieel verslag 2017/2018 staan. Het bestuur,
en de kascommissie, constateren dit ook. Meerdere kostenposten zijn niet opgenomen in het uitgavenoverzicht
waardoor het resultaat niet overeenkomt met het verschil tussen de uitgaven en inkomsten.
Dit betekent dat het financieel verslag 2017/2018 niet kan worden goedgekeurd door de ALV. Het bestuur zal het
financieel verslag herzien en een Bijzondere ALV organiseren in oktober 2018 om het financieel verslag van
seizoen 2017/2018 als nog goed te laten keuren door de leden.

6.

Mededelingen kascommissie
Niet van toepassing i.v.m. agendapunt 5.

7.

Bestuur
De volgende bestuurswijzigingen worden medegedeeld aan de ALV. In het bestuur hebben geen wijzigingen
plaatsgevonden.
Op verzoek van Ruud Barnhoorn wordt het schema van aftreden gehanteerd. Dat betekent dat penningmeester
Mahalia Pique af treedt als penningmeester. Het bestuur draagt Mahalia Pique voor als penningmeester voor de
duur van 3 jaar. De ALV gaat hiermee akkoord.
De volgende wijzigingen in de commissies hebben plaatsgevonden:
Aftredend is Ruud Wit (jeugdcommissie). Ruud Wit (die verhuist naar Doetinchem) wordt bedankt voor zijn
jarenlange inzet voor de vereniging.
Voorgedragen wordt Touhami Kherazi (jeugdcommissie).
Diverse commissies zijn nog vacant. Er wordt dan ook een oproep gedaan aan de leden om zich als
commissielid aan te melden.

8.

Financiële zaken met betrekking tot het seizoen 2018/2019
A). Vaststelling begroting
De begroting voor seizoen 2018/2019 wordt gepresenteerd door voorzitter Johan Snoeks. Bijzonderheden:
•
De uitgaven aan het selectieteam Zaterdag 1 zijn ongewijzigd ten opzichte van eerdere selectieteams
die afgelopen jaren bij Olympia Haarlem hebben gespeeld.
•
De begroting 2018/2019 wordt vastgesteld door de ALV.
B). Vaststelling contributies
Het bestuur stelt voor om de contributies voor het seizoen 2018/2019 te wijzigen. Leden gaan akkoord met de
volgende contributies voor seizoen 2018/2019.
- Senioren veld
- Senior Zaal
- JO19
- JO17
- JO15 / MO15
- JO13
- JO11
- JO9
- Mini's
- Niet spelend lid

van 225 naar 235 EUR
blijft 160 EUR
van 215 naar 225 EUR
van 200 naar 210 EUR
van 185 naar 195 EUR
van 170 naar 180 EUR
van 155 naar 165 EUR
van 140 naar 150 EUR
van 95 naar 100 EUR
blijft 55
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C). Contributie inning
Contributie inning zal in seizoen 2018/2019 wederom plaatsvinden via ClubCollect.
9. Verkiezing kascommissie seizoen 2018/2019.
Peter Weijers en Martijn Hulsebosch worden herkozen voor de kascommissie van 2018/2019.
10. Verkiezing van de afgevaardigde vanuit het voetbalbestuur ter vergadering van de omnivereniging en zijn
plaatsvervanger.
Blijft gehandhaafd: Kees Goedknegt en zijn vervanger Frans Homringhausen.
11. Vaststelling van het bedrag of waarde, waarboven het bestuur goedkeuring behoeft van de algemene
vergadering om rechtshandelingen aan te gaan.
De vergadering gaat akkoord met het handhaven van het bedrag van € 10.000,00.
12. Package deal (seizoen 2018-2019).
Package deal seizoen 2018-2019: alle teamleden dienen op tijd (voor aanvang competitie hun contributie te
voldoen + 10 zaterdagochtenden te fluiten én 10 bardienst te draaien (2 personen per ochtend).
Geïnteresseerde teams kunnen zich aanmelden bij de secretaris Kees Goedknegt.
13. Jubilea
De jubilea worden uitgenodigd voor een aparte avond. Op de website wordt aandacht hieraan besteed.
14. Rondvraag
Paul van Brero: in hoeverre heeft het bestuur van de vereniging aandacht besteed aan de AVG? Kees
Goedknegt vertelt dat er een privacyverklaring is opgesteld. Deze zal worden geplaatst op de website van de
vereniging. Verder is er een verwerkersovereenkomst opgesteld. Partijen die gegevens van leden verwerken
dienen deze overeenkomst te ondertekenen. De KNVB, Sportlink en ClubCollect hebben deze overeenkomst al
opgenomen in hun algemene voorwaarden. Er wordt nogmaals gecontroleerd door het bestuur of deze
algemene voorwaarden voldoen aan de wetgeving.
Ruud Barnhorn: de enquête die tijdens de vorige ALV is voorgesteld heeft nooit plaatsgevonden. Wat is hier de
verklaring voor? Johan Snoeks: zoals eerder aangegeven wil het bestuur de opties voor selectie voetbal op de
zaterdag en zondag nog open laten. Gezien de (financiële) situatie en beschikbaarheid van de velden is er
vooralsnog geen reden om een keuze te maken en daarmee een dag te elimineren. Er blijft dus ruimte voor een
selectieteam op zondag. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur. Daarbij is het bestuur
enthousiast dat een delegatie het voortouw heeft genomen om op zaterdag een selectieteam te vormen.
De vragen van de leden Gert Jan Zandstra en Rob van Roon (zondag 3) zijn binnengekomen en dienen nog te
worden beantwoord (voor zover niet in gedaan tijdens deze vergadering).
Joost van Seggelen: Mohammed Taboudi heeft een contract getekend bij AZ. Olympia heeft bericht van AZ
ontvangen dat er een declaratie kan worden ingediend voor de opleidingsvergoeding.
Paul Brero vraagt wat het bedrijf Van Riemsdijk Sport is. Johan Snoeks: Van Riemsdijk Sport is een bedrijf dat
JO19 1 gaat begeleiden om te komen tot een contract bij een BVO. Olympia Haarlem heeft geen verplichtingen
naar deze organisatie.
15 . Sluiting
De voorzitter sluit af met iedereen te bedanken voor hun aanwezigheid. En biedt alle aanwezigen nog een
drankje aan.

