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Woensdagavond 31 oktober 2018 vond de jaarlijkse Ledenvergadering plaats bij S.V. Loosduinen. 
Vijftig leden tekenden de presentielijst. Vijfendertig leden hadden de moeite genomen om zich af te 
melden voor de vergadering bij de secretaris. De vereniging telt nu 449 leden, incl. donateurs,  
Nordic Walking en Wandel Fit, vijftig minder dan vorig jaar. 
De betrokkenheid van de leden voor deze vereniging was groot deze avond, niet alleen de opkomst 
was groter dan de voorgaande jaren, maar ook bleek uit de discussies die werden gevoerd over de 
verschillende onderwerpen die deze avond op de agenda stonden. 

Verslagen 
Na één minuut stilte voor de overledenen binnen de vereniging begon de vergadering, voor het laatst 
onder voorzitterschap van Edwin van der Heiden. 
Over de vele jaarverslagen waren geen vragen vanuit de vergadering, zodat deze, onder dankzegging 
aan de samenstellers, werden goedgekeurd. 
Penningmeester Stefan Develing werd daarna ‘decharge’ verleend voor de aangeleverde financiële 
cijfers en zijn gevoerde beleid het afgelopen seizoen. 
De kascommissie werd herbenoemd en bestaat volgend jaar weer uit: Joost Nugteren, Robin 
Metman en Dick Beckschebe. De reserve is Wibo Drost. 
 
Bestuursverkiezing 
Daarna kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Secretaris Dick Hartman nam het woord. Twee 
bestuursleden hadden kortgeleden aangegeven hun functie te willen beëindigen. 
Voorzitter Edwin van Heiden trad af volgens het rooster, maar hij was niet herkiesbaar. Edwin werd 
bedankt voor zijn inspanningen als voorzitter de afgelopen tien jaar. Als dank voor deze inspanningen 
voor de vereniging werd hij op voordracht van het bestuur door de leden benoemd als ‘lid van 
verdienste’. De bijpassende oorkonde en de speld werden aan hem uitgereikt. Evenals een groot 
boeket bloemen en een diner bon.   
  

 
Vicevoorzitter Leo Hartman trad 
tussentijds af. Sinds 2010 maakte hij 
deel uit van het bestuur, maar was 
daarvoor ook al vele jaren in 
verschillende termijnen actief als 
bestuurder bij onze vereniging. 
Hiervoor werd hij in 2011 al benoemd 
als ‘lid van verdienste’.  Voor zijn inzet 
de afgelopen acht jaar, onder andere bij 
de aanleg van het kunstgrasveld en de 
renovatie van het dak van het 
clubgebouw, ontving ook hij een groot 
boeket bloemen en een diner bon. 
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Vervolgens deelde Dick Hartman de vergadering het volgende mede. ‘Ik heb het bestuur enige 
weken bericht dat ik heb besloten dat dit mijn laatste jaar is als secretaris van S.V. Loosduinen. 
Volgend jaar (2019) ben ik aftreed baar volgens het rooster, maar stel mij niet meer herkiesbaar. Na 
een periode van 28 jaar leg ik dan al mijn werkzaamheden bij S.V. Loosduinen neer. De vereniging 
mag dan ook het komend jaar op zoek gaan naar een nieuwe secretaris.’ 
 

Een nieuwe voorzitter kon al wel worden 
voorgedragen. Ralph van der Kaa, tweede 
secretaris, werd op voordracht gekozen als 
de nieuwe (15e) voorzitter van S.V. 
Loosduinen. Bij zijn toespraak vroeg hij de 
leden vooral om vertrouwen en hulp hij 
besturen van de vereniging, die het nu op 
verschillende terreinen moeilijk heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
Toch ook een nieuw gezicht in het bestuur. 
Marc Molenkamp had zich aangemeld als 
kandidaat bestuurslid en werd door de 
leden gekozen. Over de invulling van zijn 
taken wordt in de eerst volgende 
bestuursvergadering verder gesproken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bestuursmededelingen 
Bij het agendapunt, de bestuursmededelingen, onder aanvoering van de nieuwe voorzitter, kwamen 
de volgende onderwerpen ter sprake: 
 
Stand van zaken nieuwbouwplannen/toekomst S.V. Loosduinen 
Helaas heeft het bestuur moeten besluiten de plannen die vorig jaar waren gepresenteerd voorlopig 
niet uit te voeren.  
Een andere locatie van het clubgebouw op het huidige complex is helaas niet mogelijk gebleken, 
zodat alleen de optie nieuwbouw/renovatie op de huidige locatie mogelijk is. Dit heeft dan gevolgen 
voor het functioneren van de vereniging, die al een tekort heeft aan vrijwilligers en een teruglopend 
ledental. Daarom voorlopig ook geen kinderopvang. 
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Vrijwilligersproblematiek 
De vrijwilligersproblematiek, waarmee ook wij kampen, werd ook uitvoerig besproken. Vooral de bar 
kent een grote onderbezetting. Een meer persoonlijke benadering, zoals via de aanvoerders, leiders 
en ouders, en hen hier meer verantwoordelijk te geven, met daarbij een nog betere communicatie, 
kan dit mogelijk verbeteren. Vooral de inzet van de (lagere) elftallen, maar ook die van 
ouders/verzorgenden van de jeugdleden, blijft nodig om te voorkomen dat de bar moet worden 
gesloten. Vooralsnog voelde de vergadering er nog niet voor om het vrijwilligerswerk verplicht te 
stellen, met een mogelijke sanctie. Meer handen, en niet alleen achter de bar, zijn toch echt nodig 
om de vereniging beter te laten functioneren.         
                                                                                    
Foto reünie 20 juni 2018  

De ‘oud-oud’ Veteranen, die het bestuur 
deze avond ook een foto (dankzij aan 
Wim van Vliet van Fotoflex) 
overhandigden van de reünie van dit jaar 
voor in het clubgebouw, geven al het 
goede voorbeeld door in het vervolg bij 
de thuiswedstrijden van het eerste elftal 
te assisteren achter de bar. Maar meer 
hulp is hier zeker gewenst. 
 
 
 
 

 
 

 
Rookvrij complex  

 
In de maand maart heeft het bestuur alle 
leden via de website gevraagd een 
enquête in te vullen over de rookvrije 
sportaccommodatie. Deze enquête is 
door maar liefst 176 personen ingevuld. 
Staan onze leden open voor een rookvrije 
aanpak bij S.V. Loosduinen? 
 
 
 

 
 
De uitkomst luidde als volgt: 
30% Ja, ik ben voor een geheel rookvrij terrein, op alle tijden 
24% Ja, te beginnen met een rookvrij sportterrein met een rookplek uit het zicht 
22% Ja, te beginnen met rookvrij op tijden dat de jeugd sport 
24% Nee, ik vind dat buiten overal gerookt mag worden 
76 % van de leden die gereageerd hebben vindt dus dat we zeker iets moeten doen aan het 
rookbeleid! 
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Na een uitvoerige discussie ging de vergadering wel akkoord om op zaterdagen, voorlopig als 
proef,  voor 12:30 uur het roken op ons complex, dus ook langs het veld, te verbieden. Dit met name 
voor de gezondheid van onze jeugd. Daarnaast is en blijft het roken in ons clubgebouw, ook in de 
kleedkamers verboden, ook al  op grond van de wettelijke regels.  
Evenals het niet-roken in de dug-outs op voorspraak van de KNVB. Het handhaven blijft een 
probleem, maar het elkaar bij overtreding aanspreken kan hierbij zeker ook helpen! 
 
Wijziging samenstelling Commissie Normen en Waarden 
De Commissie Normen en Waarden staat vanaf heden onder aanvoering van Stefan Krens. 
Christiaan Verbree en Tessa van der Gaarden maken hiervan nu ook deel uit. 
 
Rondvraag 
Bij de rondvraag kwamen naast de huidige plaats van de AED, in de bestuurskamer, maar niet voor 
iedereen zichtbaar, ook het voetbaltechnisch beleid van de vereniging ter sprake. Hierover werd 
uitvoerig door de leden gediscussieerd. Door allerlei oorzaken is het ons helaas nog niet gelukt om 
een stabiele derdeklasser te zijn. De afgelopen jaren was het steeds net niet, waardoor ons eerste 
elftal nog steeds in de vierde klasse speelt.  Het opheffen van het tweede selectie elftal afgelopen 
zomer is hierbij natuurlijk ook geen goede zaak geweest. De TC van de senioren en jeugd moeten 
gaan werken aan een nieuw technisch beleidsplan voor de komende jaren.  
Gesprekken hierover zijn al gaande. Daarbij zullen ook keuzes voor de toekomst moeten worden 
gemaakt, ook bij het aantrekken van een nieuwe hoofdtrainer. Het uitgangspunt is zeker het streven 
om voor het volgend seizoen weer een volwaardige A-selectie te krijgen, maar we blijven hierbij 
helaas van afhankelijkheden, zoals het komen en gaan van spelers en een al dan niet promotie van 
het eerste elftal naar de derde klasse. 
 
Een uitvoeriger verslag van de vergadering volgt later. 
 
Bestuur S.V. Loosduinen 
 
Dick Hartman (secretaris) 
 
2-11-2018 


