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1. Opening
De vergadering wordt gehouden in de bestuurskamer.
De voorzitter Johan Snoeks opent de vergadering met de aanwezigen van harte welkom
te heten bij deze tussentijdse ledenvergadering van de omnivereniging S.V. Olympia
Haarlem.
Aanwezig zijn de vertegenwoordigers van de voetbal, honk en softbal, badminton.
Afwezig met bericht de afdelingen biljart en recreatie.
Het SV bestuur is voltallig aanwezig (Voorzitter, Penningmeester en secretaris) en op
verzoek van het bestuur schuift ook de heer Nico van Waarde aan.

2. Voortgang VOG aanvragen, UBO registratie en WBTR.
a) De afdelingen met jeugd (voetbal en honk & softbal) hebben een aantal sessies
gehad met een specialist die ter beschikking is gesteld via NOC/NSF. Alle aanvullingen
voor een veilig sportklimaat worden op de website geplaatst en in de beleidsvisies
meegenomen. Dit zou voldoende moeten zijn om voor de gratis VOG aanvragen in
aanmerking te kunnen komen.
b) Op de afdeling recreatie na hebben alle afdelingen hun bestuursleden geregistreerd
in het UBO register. De secretaris zal de afdeling recreatie ondersteunen om dit z.s.m.
te realiseren.
c) De secretaris geeft aan dat de nieuwe wet bestuur en toezicht (WBTR) onder
begeleiding van Nico van Waarde wordt opgepakt. Hij maakt in samenwerking met het
bestuur een eerste aanzet en zal daarna de afdelingen inlichten over eventuele
vervolgwerkzaamheden.
3. Financieel – tussentijdse update.
De penningmeester geeft een korte uitleg over de tussentijdse cijfers. Door het uitbetalen
van subsidies van voorgaande jaren lijkt het financiële plaatje rooskleurig, maar
onderliggend zijn wij verre van gezond. De kantine inkomsten lopen drastisch terug en
volstaan zoals het er nu naar uitziet niet om de veldhuur en 2/3 van de gas water en licht
kosten te dekken. Momenteel komen wij geschat zo’n 30K te kort op jaarbasis
Inkomsten uit verhuur zijn noodzakelijk om het onderhoud van het gebouw te dekken en
daar zit geen extra ruimte.
Dus er zullen aanvullende maatregelen moeten worden getroffen om het gat te dichten.
Het eigen gebruik is veel te hoog (op jaarbasis zo’n 12K) dus daar zal een rem op
moeten komen. Een optie is om een limiet in te stellen en de afdelingen te belasten voor
hun eigen gebruik en eventuele kasverschillen.
We kunnen de prijzen verhogen. We staan open voor suggesties.
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4. Kantine bezetting
Het blijft steeds weer een lastige puzzel om de kantine bezetting op orde te krijgen. Ook
hier moeten wij met constructieve ideeën komen. Ouders laten staan, kantine op
sommige dagdelen dicht, beter inzicht in activiteiten en daar de bezetting op aanpassen.
5. Schoonmaken kleedkamers.
De kleedkamers zullen beter moeten worden achtergelaten door de gebruikers.
Opruimen en aanvegen na gebruik. We hebben onvoldoende vrijwilligers voor de
schoonmaak en een schoonmaakbedrijf inhuren brengt weer extra kosten met zich mee
6. Verlichting velden.
Er komt ledverlichting op de 2 softbalvelden en op de voetbalvelden 1 en 3.
Het is belangrijk om de verlichting niet onnodig te laten branden. Met de huidige
energietarieven is dit een kostbare zaak.
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Mededelingen:
Voor het komende seizoen (verschillende aanvang boekjaar voor de diverse afdelingen)
dient een begroting te worden ingediend, voordat een eventuele subsidie vanuit de SV
kan worden toegekend.

8

Rondvraag:
Vanuit de badminton wordt er gevraagd om schoonmaakmateriaal beschikbaar te stellen
voor de bardienst. De SV zegt dit toe en zal tevens de instructiehandboeken in de
kantine bij gaan werken.
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Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. De aanwezigen kunnen aan de
bar een drankje halen.

