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Agenda Algemene ledenvergadering SV Orion
18 december 2020 - 20.00 uur.

1.

Opening voorzitter, vaststellen agenda

2.

Notulen algemene ledenvergadering 11 november 2019

3.

Financieel jaarverslag 2019-2020

4.

Begroting 2020-2021. Benoeming kascommissie

5.

Mededelingen en rondvraag

Aanwezig:
Bestuur: Tom Smit (voorzitter), Emile Vroeswijk (penningmeester) en Martijn Nieuwenhuis
(secretaris).
Stemgerechtigde leden: 22.
Met kennisgeving afwezig: Harm Hermens, Peter Akkers, Roel Geukemeijer, Eric van der Kemp,
Lidy Hoefijzer en Michiel Kompier.
1:
Opening voorzitter, vaststellen agenda
TS opent de vergadering en heet iedereen welkom en stelt vast dat er onvoldoende stemgerechtigde
leden aanwezig zijn om besluiten te nemen. TS sluit de vergadering en heropent vervolgens om een
nieuwe vergadering te houden op dezelfde datum en met dezelfde agenda. TS heet iedereen welkom
op deze bijzondere ALV. Historisch dat we nu via de digitale weg in verband met de Corona
pandemie met elkaar moeten en kunnen vergaderen.

De agenda voor de ALV 2020 wordt conform vastgesteld.

Jaarverslag van de Voorzitter
Ik grijp deze gelegenheid natuurlijk aan om even terug te blikken op dit bijzondere jaar. Zeker ook
omdat we in 2021 geen nieuwjaarsbijeenkomst kunnen houden en er dus ook geen kans is om een
ieder te ontmoeten en evenmin om de jubilarissen in het zonnetje te kunnen zetten. Dat wil ik dus aan
het einde van deze digitale vergadering toch even -al is het kort- doen!

Terugkijkend op 2020 roep ik natuurlijk de lockdown in herinnering op vrijdag 13 maart jl. We dachten
toen nog dat het seizoen gewoon zou worden afgemaakt en we stonden er zowel als eerste heren als
eerste vrouwenteam goed voor en ook veel andere selectieteams waren heel erg goed bezig. Het zag
er naar uit dat we dat seizoen heel succesvol zouden afsluiten. Promotie naar Hoofdklasse lag voor
beide standaardteams in het verschiet.
Toen sloeg de pandemie toe en ging alles op slot. Helaas konden we pas eind april weer met de
jeugd en eind mei met de senioren trainen. Tussendoor benoemden we op 6 mei Anne Duis als nieuw
Hoofd Jeugdopleiding. Anne ging voortvarend aan de slag en begon ook in september met de KNVB
opleiding, een intensieve reis die hem in contact bracht en brengt met vele andere trainers en
verenigingen. Ook het bestuur leert veel van die contacten overigens.
Begin mei werd de nieuwe LED verlichting aangelegd en ingeschakeld. Met ons zonnecellen op het
dak en de LED verlichting zijn we een voorbeeld voor veel andere verenigingen met ons
duurzaamheidsbeleid. Dat leidde ook tot een nieuwe inrichting van de keuken en de bar in de zomer.
Helaas konden we pas weer op 27 augustus de bar openen. En een maand later moest die weer
dicht.. Dus veel plezier hebben we er niet aan beleefd, maar dat gaat komen in 2021.
Op 26 mei ontvingen we het heugelijke bericht van de KNVB dat ons eerste team definitief
gepromoveerd was naar de Hoofdklasse op grond van onze prestaties. We stonden immers in
verliespunten bovenaan en hadden het hoogste gemiddelde aantal punten van alle eerste klassers
dat seizoen. Voor het eerst in ons 82 jarig bestaan speelt de club nu op dat niveau en hoe!! We
startten de nieuwe competitie met drie overwinningen en slechts 1 nederlaag. We hopen natuurlijk dat
we dit seizoen – ook al is het maar voor de helft - kunnen afmaken. We verlengden het contract met
Jeroen van Haaren voor de vijfde keer en hij zal ook het seizoen 21-22 de scepter zwaaien bij het
eerste.
Ook het eerste vrouwenteam doet het dit seizoen goed en staat er prima voor. Voor ons
vrouwenteam is een nieuwe trainer gevonden voor dat seizoen 21-22 en wel in de persoon van Theo
Bronts. Hij traint nu nog Nooit Gedacht uit Geffen dat in de hoofdklasse speelt en dat is ook ons doel !
Hans Loen heeft samen met Niek Nelissen en Stefan Bartels en Lucien van der Werf de leiding
gehad van de trainingen in dit seizoen en het vorige seizoen. Daarvoor zijn we hem veel dank
verschuldigd! Hij stopt er nu mee en het stokje wordt nu tot einde seizoen overgenomen door Niek
Nelissen samen met Stefan en Lucien. Ook hen wensen we veel succes natuurlijk.

Een aantal mensen ontviel ons dit jaar. Ik noem en memoreer Nol Hendriks, Kitty Kunkels- Franken
de vrouw van onze ere-voorzitter Ab Kunkels, Albert Jansen, Tiny Kleinschiphorst (beter bekend als
de Blauwe). Allen speelden en rol in onze vereniging. Wij gedenken hen in dankbaarheid. hen in
dankbaarheid.
[STILTE MOMENT]

2:

Notulen algemene ledenvergadering 11 november 2019

Behoudens opmerking Tijs Tummers, geen verdere opmerkingen m.b.t. de notulen en deze worden
conform vastgesteld.

3:

Financieel jaarverslag 2019-2020

EV licht het jaarverslag 2019/2020 nader toe aan de hand van de exploitatie rekening en de balans.
De inkomstenkant van de expoitatie rekening laat een resultaat zien van €342.432,-- (begroting:
€327.000,--). De uitgaven bedroegen: €317,611,-- (begroting: €327.00,--) , hetgeen resulteert in een
positief resultaat van €24,821,--. EV geeft aan dat dit, ondanks de corona impact, een goed resultaat
is voor de Vereniging, maar dat de negatieve impact van Corona wordt geleden bij de Stichting

Beheer en Exploitatie Orion, nu daar o.a. de omzetderving van de kantine opbrengsten wordt
gevoeld.
Vervolgens neemt EV de balans voor het seizoen 2019/2020 door. Tenslotte neemt EV de
expoitatierekekening van SBEO door waaruit volgt dat SBEO voor seizoen 2019-2020 een verlies
heeft geleden van €19.622,--.

4.

Begroting 2020-2021.

EV licht de begroting voor het seizoen 2020/2021 nader toe. De inkomsten zijn begroot op €347.500,. De uitgaven zijn begroot op €360.000,--, hetgeen resulteert in een negatief resultaat van €12.500,--.
De vergadering stelt de begroting voor SV Orion voor het seizoen 2020/2021 vast.

Verslag KascontroleCie. (Freek Zegger & Marcel Peters)
Marcel Peters verklaart namens de KascontroleCie. dat op grond van de eisen die aan een financiële
verslaglegging kunnen worden gesteld, de financiën van SV Orion op een zuivere wijze zijn beheerd,
én de financiële handelingen op een correcte wijze zijn uitgevoerd. Op grond van hun bevindingen
verlenen zij de penningmeester en het bestuur décharge over de door hen gecontroleerde periode:
2019-2020.
Marcel Peters geeft aan te stoppen als lid van de kascommissie. Freek Zeggers, Lian Roovers zijn
bereid om ook komend jaar de kascontrole uit te voeren en ter vergadering meldt Marie-Louise
Verschure zich aan als lid voor de kascommissie.
ALV besluit tot goedkeuring van het financieel jaarverslag 2019-2020 en verleent kwijting aan het
bestuur.

5.

Mededelingen en rondvraag

Jubilarissen
Twee leden zijn op 1 januari 2021 60 jaar lid van Orion
- Theo Geertsen, oud bestuurslid, jaren leider van ons 1ste elftal, wedstrijdsecretaris geweest en in
ons clubhuis aan de Kwakkenberg de electriciteitsman!
- Cees van Ginkel, jarenlang doelman van Orion 1 en leider van het eerste team en natuurlijk
Terreinmeester in de Kwakkenberg en hier in Marienbosch!
Gefeliciteerd en het speldje komt via Harm Hermsen naar jullie toe.
Dat gaat ook naar Paul Wolters die 50 jaar lid van Orion is! Op Paul kon je altijd rekenen ook als
grensrechter. Dank voor alles Paul en tot weer snel ziens bij Walking Football!

We hebben verder dit jaar 5 mannen die 25 jaar lid zijn op 1 januari 2021
Sjoerd Boonstra – Jesse van Eijden (wie kent hem niet?) – Harrie van Ooijen (altijd en overal voor
klaar staande net als Jesse overigens, maar bovenal een goede en trouwe steun voor mij als
voorzitter!) – Ron Reinink (beheerder van het clubhuis aan de Kwakkenberg en leider van heren 3
zaterdag en altijd bezig oa met het Marnix van Heusdentournooi) – en tenslotte Jan Seuren.
Ook deze vijf mannen ontvangen hun speld via Harm! Dank voor jullie trouw.

Dat geldt eigenlijk ook voor alle sponsoren waarvan de ING overigens hun sponsorschap hebben
verlengt tot en met 2023; voor allen dank voor uw trouwe ondersteuning, zo belangrijk in deze
moeilijke tijd!

Rondvraag
Peter Zunneberg
Verdubbeling aantal meiden wordt lastig in te passen gezien aantal beschikbare velden op het
complex. TS wellicht iets te enthousiast.

Jules Goris
1. Rookverbod wordt regelmatig geschonden. Zeer storend ervaren. Mensen erop blijven
aanspreken.
2. Complimenten voor de trainingen voor alle kinderen op de woensdagmiddag. Vind het
jammer dat kwaliteit van de keeperstraining achterblijft bij reguliere training. Graag aandacht
hiervoor.
Ad Frik
1. Kijken om doorbraak te forceren mbt accomodatie. Commissie om hier mee aan de slag te
gaan. Ad Frik meldt zich hiervoor graag aan.
2. Ledenbestand beter afstemmen tov capaciteit.
3. Kijkt TC ook naar breedte teams. TS: ja dat is het geval
Sluiting
TS dankt alle leden van Orion voor jullie geduld en trouw. Orionisten laten elkaar niet los en nooit in
de steek! Dat bleek maar weer eens bij de afscheidsavond van het eerste in Groesbeek toen we
afscheid namen van Noek. Zeer mooie woorden en ontroerende vriendschap ! Orion is meer dan een
club, je blijft er je leven lang mee verbonden!

Dank allen voor uw aanwezigheid al was het digitaal! Wij als bestuur wensen u ondanks de lockdown
goede feestdagen en een rustig uiteinde en alvast een heel goede start van 2021. Blijf gezond en hou
u allen haaks!

