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1. Opening: 
Om 20.30 uur opent voorzitter Pim Vonk deze gebruikelijke jaarlijkse algemene 
ledenvergadering. Hij heet de 50 aanwezige leden (inclusief bestuur) hartelijk welkom. Een 
speciaal welkom geldt voor onze ereleden.  Hij feliciteert erelid Bertus van Milligen 
(begrijpelijk niet aanwezig) met zijn verjaardag.   
 
2. Vaststellen van de agenda: 
De leden gaan akkoord met de gepubliceerde agenda. 
Stefan Jonkers wil agendapunt “selectiebeleid senioren” toevoegen. 
Dit punt wordt behandeld bij de rondvraag.  
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 26 september 2016: 
De notulen worden niet voorgelezen, daar zij op de site hebben gestaan. De vergadering 
keurt de notulen goed en de voorzitter bedankt de secretaris voor het samenstellen van de 
notulen. 
 
4. Jaarverslag van de secretaris: 
Ook dit verslag heeft op de site gestaan en wordt dus niet voorgelezen. 
De vergadering keurt het verslag goed en de voorzitter bedankt de secretaris voor het 
samenstellen van het jaarverslag.  
 
5. Jaarverslag van het jeugdbestuur: 
Ook dit verslag wordt niet voorgelezen. 
Het verslag wordt goedgekeurd en de voorzitter bedankt de samensteller Ced Moulton jr. 
 
6. Financieel verslag van de penningmeester: 
Het financieel verslag wordt uitgedeeld.  Arjan Janssen geeft een toelichting. 
Dit jaar heeft de vereniging een klein voordelig saldo. 
De sponsorinkomsten zijn lager. De uitgaven van de hoofdsponsor voor kleding eerste team 
zijn niet in deze cijfers te zien.  
Helaas is de subsidie gemeente Ede voor de jeugd vervallen. 
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De inkomsten van de kantine zijn lager (dit jaar geen jubileum gevierd).  
De energiekosten zijn lager, door een goede inkoop 
De bijdrage KNVB zijn lager. Huisvestingskosten: de kantine is geschilderd. 
Het verslag en de begroting worden goedgekeurd, met dank aan de penningmeester. 
 
7. Verslag van de kascommissie: 
In de kascommissie zitten Ewout Nijhof (2014), Hans Tick (2015) en Gert Schreuder (2016). 
Gert Schreuder doet verslag van de bevindingen van de kascommissie en dit verslag wordt 
goedgekeurd. Arjan bedankt de kascommissie voor de controle van de financiën van de 
vereniging.  
 
8. Benoeming nieuw lid van de kascommissie: 
Ewout Nijhof is aftredend en niet herkiesbaar. Er is dus een nieuw lid nodig voor deze 
commissie. Cornaldo v.d. Hoek wordt, met algemene stemmen, benoemd als nieuw lid van 
de kascommissie. 
 
9. Vaststelling contributie: 
Het bestuur stelt voor de contributie dit seizoen niet te verhogen 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel. 
 
12. Bestuursverkiezing: 
Ingrid van de Kamp(kantinezaken) is aftredend en herkiesbaar. Zij wordt met algemene 
stemmen gekozen als nieuw bestuurslid. 
Herman Sündermann is aftredend en niet herkiesbaar. Pim Vonk neemt met enkele 
welgekozen woorden afscheid van de secretaris en biedt hem een bloemetje aan. De 
vergadering onderstreept dit met applaus. 
 
Ledenadministrateur Rini Jansen wordt door Pim Vonk bedankt voor zijn jarenlange 
werkzaamheden. Ook Rini ontvangt een bloemetje en applaus.   
 
13. Rondvraag: 
Stefan Jonkers: 
*selectiebeleid senioren: er zijn te weinig spelers bij het tweede team. Hoe lossen we dit op?  
Kunnen of moeten de andere teams spelers leveren aan het tweede? 
Na een korte en af en toe felle discussie wordt besloten dit punt verder te bespreken na 
afloop van deze ledenvergadering. 
*Frank de Jong heeft bij de jeugd een presentatie training gegeven. Gaan we hier mee door? 
Hans Bettink geeft aan dat dit wel de bedoeling is, maar dat Frank is een tijdje geblesseerd 
geweest. Hans maakt verdere afspraken, ook financieel, met Frank. 
 
John van Dreven: 
Is er een opvolger voor Herman Sündermann? Pim geeft aan dat een mogelijk kandidaat 
binnenkort een gesprek heeft met Herman. 
Bovendien geeft hij aan dat er ook nog een kandidaat p.r. gevonden moet worden. 
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Jan Mulder: 
Komt, door de langere competitie, onze familiedag niet in het gedrang?  Kunnen we deze 
dag een of twee weken later plannen? 
Henk Schreuder geeft aan dat dan het B-veld dicht is i.v.m. onderhoud gemeente Ede. 
Pim zal het competitieschema bekijken en verder overleggen met Jan. 
 
Martin van Milligen: 
Martin wordt allereerst gefeliciteerd met de verjaardag van zijn vader. Dat is ook de reden 
dat Martin wat later op deze vergadering komt. 
Hij spreekt zijn zorgen uit over de selectie van vijf seniorenteams 
Pim vertelt hem dat na deze vergadering daarover verder gesproken wordt, 
 
Hans Bettink: 
*Bestuurslid technische zaken Maarten Janssen is vorig jaar gestopt. Hans heeft toen 
voorlopig zijn taak overgenomen. Dit werd te veel werk voor hem. 
Er is toen een technische commissie in het leven geroepen om hem terzijde te staan. 
De leden zijn Eddie Morren, Edgar Meijer en Martin van Milligen. 
*Hans doet een oproep om zich aan te melden als trainer of leider bij de jeugd op maandag- 
en woensdagavond. Er komt ook een oproep op onze site. 
*Hans doet een oproep aan de aanwezige leden om bij een probleem zo snel mogelijk 
overleg te voeren met het betreffende bestuurslid. Een snelle communicatie werkt altijd het 
beste.  
 
Jan van Luttikhuizen: 
*De fietsen worden niet altijd in de stalling gezet. Soms kun je er moeilijk langs. 
Pim gaat met onderhoud een oplossing zoeken. Misschien een andere ingang voor de 
fietsers. 
*Volgens Dick van Dijk mag hij niet op deze vergadering komen omdat hij geen lid is van 
SDS’55. De penningmeester geeft aan dat Dick rustend lid is, maar dat er bij de 
contributiebetaling iets mis is gegaan bij SDS’55. Hij zal dit zo snel mogelijk herstellen.  
  
12. Sluiting: 
Pim Vonk sluit deze vergadering en hij biedt, namens het bestuur, de aanwezige  
leden enkele consumpties aan en bedankt hen voor hun komst. 
 
 
Herman Sündermann 
oud-secretaris SDS’55 


