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Kort verslag ALV S.V. Loosduinen, 30 oktober 2019                                                                      
Woensdagavond 30 oktober 2019 vond de jaarlijkse Ledenvergadering plaats bij S.V. Loosduinen. De 
presentielijst was getekend door  45 leden. Veertien leden hadden de moeite genomen om zich af te 
melden voor de vergadering bij de secretaris.  
De opkomst was minder dan de voorgaande jaren. Dit ondanks dat het feit dat er afscheid werd 
genomen van twee  bestuurders.  Volop werd er wel gediscussieerd over de onderhoudstoestand van 
het huidige complex, de onzekere toekomst van het complex en het vrijwilligersvraagstuk waar onze 
vereniging ook mee te maken heeft door een tekort aan barpersoneel en clubscheidsrechters. 

Verslagen 
Voor het eerst onder voorzitterschap van Ralph van der Kaa werd de vergadering geopend, met 
vervolgens  één minuut stilte voor de overledenen binnen de vereniging. 
Over de vele jaarverslagen, waaronder voor het eerste ook een verslag van de onderhoudsploeg, 
waren geen vragen vanuit de vergadering, zodat deze, onder dankzegging aan de samenstellers, snel 
werden goedgekeurd. 
Penningmeester Stefan Develing werd hierna ‘decharge’ verleend voor de aangeleverde financiële 
cijfers en zijn gevoerde beleid het afgelopen seizoen. 
Een nieuwe kascommissie werd herbenoemd en deze bestaat het volgend jaar  uit: Aart Blanken, 
Hans de Korte en Danny Molenkamp. Reserve is: Leo Hartman 
 
Bestuursverkiezing 
Daarna kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Secretaris  Dick Hartman had het vorig jaar al 
aangekondigd deze avond af te treden , na 28 jaar, als bestuurder actief te zijn geweest, waarvan 27 
jaar als secretaris. Door het bestuur en de leden werd hij hiervoor bedankt met een diner bon en een 
bos  bloemen. Maar ook met het bord ‘Dick Hartman bestuurskamer, secretaris 1991 – 2019’ dat bij 
de ingang van de bestuurskamer wordt opgehangen.  
In zijn afscheidstoespraak haalde hij herinneringen aan uit zijn langdurige loopbaan als secretaris bij 
de vereniging en vertelde hij ook over zijn vertrek. Meer betrokkenheid en interesse van de leden in 
de gang van zaken binnen de vereniging is gewenst voor het nog beter laten functioneren van de 
vereniging. Veel spelende leden, maar ook ouders en verzorgden van onze jeugd waren deze avond 
helaas weer afwezig, Een seniorenelftal speelde zelfs een competitiewedstrijd deze avond. Alleen het 
vrouwenelftal was goed vertegenwoordigd. 
Hij bedankte de leden voor het gestelde vertrouwen al die jaren en is blij met de groei van de 
vereniging, zeker bij de onderbouw. Nu op afstand, en binnenkort ook als secretaris bij  
FC ’s-Gravenzande,  blijft hij de vereniging zeker volgen, ook langs wel eens langs de lijn, maar dit zal 
veel minder zijn dan is geweest. 
 
Zijn opvolgster, die kostgeleden pas werd gevonden, is Mira van den Bos. Op het voorstel van het 
bestuur ging de vergadering akkoord met haar voordracht.  Door Dick wordt zij de komende tijd nog 
wel ondersteunt in haar bestuurlijke werkzaamheden. 
 
Hierna was het de beurt aan Aart Blanken om afscheid te nemen als bestuurslid. Elf jaar lang 
bekleedde hij de functie van ‘Technische Zaken’. Hij ontving ook bloemen en een cadeau en werd 
door de vergadering op voordracht van het bestuur benoemd als ‘lid van verdienste”.  Zijn opvolger, 
die al enige tijd meeliep met het bestuur is Joost Nugteren. De vergadering ging ook met dit voorstel 
van het bestuur akkoord. 
 
Bestuursmededelingen 
Stand van zaken nieuwbouwplannen/toekomst S.V. Loosduinen 
Nadat het bestuur vorig jaar moest besluiten de nieuwbouwplannen voorlopig niet uit te voeren, 
vroeg het bestuur ditmaal de leden in te stemmen met investeringen op het complex. Dit ondanks de 
onzekere situatie van sportpark Madestein in de toekomst.   
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Mogelijk kan een herstructurering van de velden plaats vinden. Hierover zijn gesprekken gaande met 
de buurverenigingen en de gemeente.  
Voor het onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen (zonnepanelen, LED verlichting en vernieuwing 
van de elektriciteit) zijn inmiddels gesprekken gevoerd met o.a. Ronald Hoste. Er is ook een plan 
gemaakt, waarvan de kosten nu te hoog zijn. Het bestuur stelde de leden nu voor om eerst akkoord 
te gaan met het aanvragen van subsidie voor een aantal duurzaamheidsmaatregelen, zoals 
zonnepanelen op het clubgebouw. Onderzocht wordt natuurlijk eerst of dit wel mogelijk is. 
Daarnaast kan ook achterstallig onderhoud in fases worden uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden 
zijn al gelden gereserveerd. De vergadering stemde in met de verdere noodzakelijke reserveringen 
hiervoor en om de aanvraag voor de subsidie (80%%) nog dit jaar in te dienen.  
Wel werd de wens uitgesproken om met een concreter onderhoudsplan te komen. Om welke 
noodzakelijke werkzaamheden gaat het precies. Het bestuur kijkt hiernaar. 
 
Vrijwilligersproblematiek 
Net als vorig jaar werd opnieuw de vrijwilligersproblematiek onder de aandacht van de leden 
gebracht. Vooral de bezetting van de bar kent nog steeds, en dan vooral op de zaterdagen, 
regelmatig  een onderbezetting.  Elftallen en ouders blijven weg, dit kost de vereniging geld. Het 
inzetten van betaalde krachten wordt door het bestuur onderzocht, maar heeft zeker bij een 
eventuele invoering gevolgen voor de contributies en de verkoopprijzen.  
Daarbij is er door het stoppen van en aantal clubscheidsrechters en de toename van wedstrijden een 
groot tekort aan clubscheidsrechters. Mogelijk kan een positieve benadering naar de leden van de 
noodzaak van hun inzet helpen het probleem te verminderen werd uit de vergadering opgemerkt. 
Het verplicht stellen van werkzaamheden met een sanctie, en een afkoopsom, is volgens het bestuur 
nog niet de oplossing voor deze problemen. 
Bij dit onderwerp kwamen ook de gedrags/huisregels van de vereniging ter sprake. Het stoort velen 
dat hier te weinig  aandacht voor is, zoals voor het langdurig kleedkamergebruik van bepaalde 
elftallen. Het verzoek werd dan ook gedaan om onze huisregels meer onder de aandacht te brengen 
bij de leden,  zodat zij bij een overtreding hier ook op kunnen worden gewezen. Waar zijn deze te 
vinden? Op onze website! 
 
Rondvraag 
Bij de rondvraag kwam vanuit het vrouwenelftal de vraag voor meer aandacht vanuit het bestuur.  
Wat wil het bestuur met de voetballende vrouwen en meisjes doen in de toekomst? De wens van de 
groep is een tweede vrouwenelftal en waarom geen bijdrage vanuit het bestuur voor de trainer van 
dit elftal?  
Het bestuur is vooralsnog van mening dat ook het vrouwenelftal gezien moet worden als een lagere 
senioren elftal,  dat recreatief voetbal speelt. Ralph van der Kaa is de coördinator van de lagere 
senioren en communiceert regelmatig met de leidster. Het elftal heeft dan ook zeker zijn aandacht. 
Mocht bij het vrouwenelftal de wens en de behoefte zijn om meer prestatief te gaan spelen dan kan 
hierover zeker van gedachten worden gewisseld met een afvaardiging van het bestuur. 
Ronald Hoste  vroeg of de parasols buiten kunnen worden gemaakt, nu een offerte hiervoor is 
ontvangen. Het bestuur stemde hiermee in. Leo Hartman voegde hieraan toe om de 
gebruikershandleiding ook te delen, zodat verder schade kan worden voorkomen. 
Verder werd gemeld door Ronald Hoste dat de eerder geconstateerde legionella een gevolg zou zijn 
van een niet goede werkende  installatie. Het bestuur doet hier navraag naar. 
 
Om 21:15 uur sloot de voorzitter de vergadering met een gratis drankje van het bestuur voor de 
aanwezigen. 
 
Een uitvoeriger verslag van de vergadering volgt later.  
Bestuur S.V. Loosduinen,  Dick Hartman, 31-10-2019 


