SPEELTUINVERENIGING “RONDOM DE MAREDIJK”
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 4 juli 2012

Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum : 4 juli 2012
Aanvang 20.00 uur,
Plaats: clubgebouw van de speeltuin, Maredijk 100 te Leiden.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.





Aanwezigen
Dennis van Peppen (bestuurslid)
Elly de Reus (bestuurslid)
Hugo Grimelius (penningmeester)
Jan Vereecke (secretaris)
Corry Verhage-Spitz (lid)
Jeanne Pruijn (lid)
Helga Duifhuis (lid)
Joke Spannenburg (ledenadministratie)

Afmeldingen
Van onderstaande personen hebben we een afmelding ontvangen:
John van Haasteren (voorzitter LBS)
Rien van Vliet (voorzitter)
Hans Leuhof
Verslag ven hetgeen besproken is, ingedeeld volgens de agendapunten,

1. Opening door de voorzitter
Bij afwezigheid van Rien leidt Hugo de vergadering

2. Goedkeuring agenda
ALV keurt de agenda goed

3. Goedkeuring notulen ALV 20 juni 2011
(link naar de notulen : http://svmaredijk.nl/pdf/ALV%202011%20Notulen.pdf )
Speeltuinlid Jeanne Pruyn merkt op dat ze het zonde van het papier vindt dat er een footer in de
notulen staat. Joke belooft m volgende keer weg te laten.

4. Goedkeuring sociaal jaarverslag afgelopen jaar
(Link naar het sociaal jaarverslag:
http://svmaredijk.nl/pdf/ALV%202012%20Sociaal%20Jaarverslag%202011-2012.pdf )
Aanvulling Hugo op het sociaal verslag : over de gemeentelijke eis ‘speeltuin moet open zijn’. Onze
speeltuin heeft nog nooit een beroep hoeven te doen op de ‘vandalismepot’ van de gemeente.
Permanent “Open” speeltuinen hebben veel last van vandalisme.
Over de NUSO projectleider: diens aandacht gaat vooral uit naar andere speeltuinen waarvan enkele
ernstige bestuurs- en financiele moeilijkheden hebben.
De Nationale Buitenspeeldag ism Groenoord Zuid levert ieder jaar nieuwe leden op vanuit die wijk.
Aanvulling; de CV installatie is gescheiden, zodat het portiershok apart verwarmd kan worden (los van
de zaal)
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De ALV heeft geen vragen/opmerkingen te hebben over dit verslag.

5. Goedkeuring financieel jaarverslag
(link naar het financieel jaarverslag :
http://svmaredijk.nl/pdf/ALV%202012%20Sociaal%20Jaarverslag%202011-2012.pdf )
De inkomsten door contributie blijft ieder jaar stijgen, terwijl het contributiebedrag Over wanbetalers
(vraag Jeanne), deze worden aangeschreven en na twee jaar niet betalen geroyeerd.
Het aantal dagkaarten blijft ook stijgen.
Toelichting Hugo op gemeentelijke subsidie: Subsidie wordt verdeeld over alle speeltuinen, naar
verhouding van het aantal leden per speeltuin.
We zijn tevreden met de huidige wethouder. De Zijl Bedrijven (werkgever van onze portier) staan onder
druk door bezuigingen.
Post “bijzondere baten” bestaat voor het grootste deel uit teruggave energiebelasting.
Giften bestaan onder andere uit bedragen die leden vrijwillig betalen boven hun lidmaatschap van 15
euro.
Onderhoud speeltuin is hoger dan begroot, komt door aanpassing van de waterspeelplaats, en het
verplaatsen van het terras naar de andere kant van het clubgebouw, om overlast van feestvierders voor
de buurtbewoners . Daarnaast is de CV installatie gescheiden, zodat het portiershok en zaal apart
verwarmd kan worden.
Jeanne stelt voor Mohammad een keer te fêteren. Of we vragen een school om een collage van
tekeningen te maken.
actiepunt; we gaan Mohammad een ‘envelop met inhoud’ geven als hij terug komt van vakantie.
Hugo; plan is er om alle speeltuinen jaarlijks claims te laten indienen met hun afschrijvingen. Op de
gemeentelijke begroting staat een potje hiervoor, alleen is nog niet duidelijk hoe de speeltuinen hiervan
gebruik kunnen maken. De verwachting is dat de huidige wethouder Roos van Gelderen hier wat
duidelijkheid in zal gaan scheppen.
Dit jaar is (voor 5000 euro) de elektrische installatie vervangen door een erkend installatiebedrijf, dat
ook een certificering afgegeven heeft .
Elly ; zonnescherm boven de keuken doet het niet meer!
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6. Verslag door kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie (Frederik de Jong en Bert van Sprundel) is gisteren bijeen geweest. Zie hun
verslag hieronder . De ALV heeft hier verder geen vragen/opmerkingen over. De accountant van de LBS
had de boekhouding trouwens eerder ook al goedgekeurd.

Figuur 1 : verslag kascontrolecommissie

7. Decharge van de penningmeester
De ALV verleent decharge aan de penningmeester.

8. Benoeming nieuwe kascontrole commissie / decharge oude kascontrole
commissie
De huidige kascontrolecommissie (Frederik de Jong en Bert van Sprundel) wil volgend jaar wel nog een
keer.
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9. Decharge bestuursleden over het gevoerde beleid 2011/2012
Opmerking van lid Jeanne Pruijn ; zij vindt dat er te vaak geluidsoverlast is na zes uur, soms zelfs na acht
uur. Elly merkt op dat Jeanne haar kan bellen als er nog kinderen in de speeltuin zijn na acht uur. Zij zal
dan gebruikers van de speeltuin manen de speeltuin te verlaten.

10.

Herverkiezing van bestuursleden
Volgende bestuursleden treden af en stellen zich herkiesbaar:
1. Jan Vereecke (herverkiesbaar als secretaris)
2. Elly de Reus
3. Dennis van Peppen
De ALV herkiest deze bestuursleden.

11.
-

-

12.

Vooruitblik 2012/2013
Geen concrete plannen in de speeltuin (geen vervanging van speeltoestellen)
De gemeente is van plan rond de voetbalkooi een steviger vandalismebestendig hek neerzetten.
We zijn van plan een buitentoilet te plaatsen. (suggestie van Corry : misschien zou hier naast een
normaal volwassentoilet ook een kindertoilet in geplaatst kunnen worden. Joke merkt op dat sowieso
een invalidentoilet wordt.
verbouwing van het clubgebouw
Het jubileumfeest, in samenwerking met de buurtvereniging

Wat verder ter tafel komt
Dennis merkt op : als het bestuur met concrete verbouwingsplannen komt (als er een echt
investeringsplan is) zou dit ter goedkeuring aan een ALV voorgelegd moeten worden.
Hugo merkt op dat een eventuele bouwvergunning via de gebruikelijk kanalen gepubliceerd zal worden.

13.

Sluiting door de voorzitter
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