
                                                                      
 
Structuur vereniging en gedragsregels 
- Zo is uitvoerig teruggekeken op het afgelopen seizoen. Naast het kampioenschap hebben 
zich ook een aantal gebeurtenissen voorgedaan waar het bestuur lering uit gaat trekken. 
Naast een betere onderlinge communicatie tussen leden, commissies en het bestuur, al jaren 
een aandachtspunt, is het ook gewenst dat her der een betere structuur komt en ook een 
betere handhaving dient plaats te vinden van onze gedragsregels om het met elkaar gezellig 
te houden. Te vaak wordt hierbij ook het verenigingsbelang  ‘vergeten’ door onze leden. 
Elkaar hierop aanspreken is zeker ook gewenst. De gedragsregels zijn nogmaals bijgevoegd. 
 
Melden activiteiten 
- Een activiteit/vergadering etc., waarbij ons clubgebouw en/of ons complex wordt gebruikt, 
en die valt buiten onze reguliere activiteiten, dient te aller tijden en ruim vooraf bij het 
bestuur, secretaris@svloosduinen.nl te worden gemeld, om te worden getoetst om te 
worden opgenomen in de verenigingsagenda op de website. 
 
Toekomst complex 
- Met het oog op de toekomst van ons complex zijn een aantal leden op verzoek van het 
bestuur bezig om een onderhoudsplan te maken voor ons complex. Ralph van der Kaa is 
hiervoor het enige aanspreekpunt. Er wordt ook gekeken naar duurzaamheidsmaatregelen, 
zoals zonnepanelen en LED verlichting. Het bestuur maakt dan de keuze wat al dan niet 
noodzakelijk is op korte termijn en wat ook financieel haalbaar is, ook met het oog op 
mogelijke toekomst plannen voor het complex vanuit de gemeente. Dit is nog vrij 
onduidelijk. Mogelijk volgt meer informatie op het Madesteinoverleg 16 september a.s. Voor 
de ALV moeten de plannen klaar zijn om, met instemming van onze leden, nog op tijd 
subsidie te kunnen aanvragen voor deze werkzaamheden.  
Voor vrijdag 6 september staat opnieuw een klusdag gepland. 
 
Vrijwilligers 
- Om het vrijwilligersprobleem op te lossen, vooral achter de bar, worden er contacten 
gelegd met externe instanties voor barpersoneel op zaterdag. De kosten hiervoor moeten 
dan komen uit een verhoging van de contributies. Die zijn nu vrij laag, volgens een onderzoek 
bij onze omliggende verenigingen. 
 
Sponsorcommissie 
- De sponsorcommissie moet z.s.m. van nieuwe leden worden voorzien. Daarnaast moeten 
ook meer sponsoren worden geworven. Kleding, die bij S.V. Loosduinen nog steeds gratis 
beschikbaar wordt gesteld, wordt nu niet volledig gedekt uit sponsoring en dit kost ons geld. 
Daarbij loopt ook het sponsorcontract van ING aan het einde van het seizoen af.  
 
Free Kick Sport 
- De contactpersonen voor Free Kick Sport zijn vanaf heden: Marc Molenkamp, Colinda  
Paauw, Peter Meijer en Raymond Krens. 
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Verhuur clubgebouw 
- Aan de verhuur van het clubgebouw zitten wij aan regels vast, maar ook in de uitvoering 
lopen wij tegen problemen aan. Afgesproken wordt om voorlopig geen feestjes meer te 
houden. Een draaiboek voor de verhuur is gewenst, daar wordt aan gewerkt. 
 
Contant betalen, niet meer turven achter de bar 
- Geconstateerd is dat er wordt geturfd achter de bar. Hierover zijn vaak veel 
onduidelijkheden en is het voor de barmedewerkers onoverzichtelijk. Afgesproken is om het 
turven van consumpties niet meer toe te staan. Iedereen betaalt zijn bestelling in het vervolg 
direct contant of via de pinautomaat.  
 
Incidenten 
- Er zijn helaas nog steeds incidenten op de velden die niet bij het bestuur worden gemeld. 
Dit is niet goed voor de uitstraling van de vereniging  Dit wordt bij onze Commissie Normen 
en Waarden verder onder de aandacht gebracht. 
 
Technische zaken 
- Op het technisch vlak hoopt het bestuur dat het eerste elftal zich kan handhaven in de 
‘zware’ derde klasse en het tweede elftal z.s.m. weer terug kan keren naar de reserve derde 
klasse ((a-categorie). Verder dient elk jaar een aantal jeugdspelers door te schuiven naar de 
A-selectie. Volgend seizoen komt bijna een heel elftal over.  
 
Tot slot wenst het bestuur u allen een prettig, gezellig en sportief seizoen toe. 
 
Bestuur S.V. Loosduinen, 30 augustus 2019 

 


