
 
 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 02 december 2022  

1. Opening: 

 
De voorzitter, Gert Leen, opent de vergadering in het Lotus Clubgebouw om 20:00 uur en bespreekt de 
agenda. 
 
Behalve de bestuursleden (Gert Leen, Jelle Damhuis, Elco Haers, Mitchell Kroon, Jordy Vermeulen) zijn 
aanwezig: Ruben Boone, Joey Bul, Peter Bul, Tristan Groenendaal, Rick Koolen, Olivier van Kuilenburg, Tim 
de Marie, Manouk Meijer, Mike Mulder, Lisane Nijmeijer, Babet van der Riet, Florence Sabar, Jordy 
Vermeulen, Tim Weeland, Diego van Santen, Leon van der Riet, Thea van Santen, Joyce van Meeteren, Rene 
Vermeulen, Patricia Vermeulen, Pascal Osinga, Myrthe van Zelst & Tessa Otten. 
 

2. Notulen ledenvergadering 01 december 2021: 
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen, de notulen van 2021 zijn door de ALV goedgekeurd. 
 

3. Jaarverslag 2021/2022 + Begroting 2023/2024 (Bijlage-A): 
 
Toelichting op de winst & verliesrekening 2021 -2022 
Het seizoen 2021 – 2022 is afgesloten met een negatief resultaat van € 1.356. Er was een positief resultaat 
van € 1.225 gebudgetteerd. Het verlies is met name toe te wijzen aan een aantal uitgaven welke door de 
Corona periode zijn verschoven naar het nieuwe seizoen en derhalve niet in het budget waren opgenomen. 
Dit betreft de volgende zaken:  
- Aanschaf picknicktafels  
- Aanschaf nieuwe banken voor veld 1  
- Aanschaffingen t.b.v. de kantine zoals nieuwe barkrukken, vervanging koffiemachine, vervanging 

versterker en overig inventaris ten behoeve van het exploiteren van de kantine (o.a. glazen, 
statafels e.d.)  

- Organisatie van het einde seizoen evenement  
 
Ook in seizoen 2021-2022 is er sprake geweest van corona maatregelen. Dit betreft met name de avond 
lockdown in de periode november 2021 – januari 2022. Deze gedeeltelijke sluiting heeft gezorgd voor lagere 
uitgaven aan veld- en zaalhuur. Dit heeft het resultaat positief beïnvloedt.  
In de begroting zijn de inkomsten van de kantine te positief ingeschat. Daarnaast zien we al effect van de 
gestegen kosten van energie. De overige stijging van uitgaven is met name te herleiden naar de eerder 
genoemde niet gebudgetteerde uitgaven.  
 
Samengevat kunnen de belangrijkste factoren in de totstandkoming van het resultaat t.o.v. de begroting 
kunnen als volgt worden geduid:  
 
Factoren welke leiden tot een stijging in het resultaat:  

• Compensatie van de zaalhuur door de gemeente (TVS regeling) + € 3.692  
• Compensatie van veldhuur door de gemeente + € 793  

 
Factoren welke leiden tot een afname van het resultaat:  

• Lagere inkomsten kantine & huren (omzet -/- inkopen) - € 1.595  
• Lagere overige inkomsten (subsidies, acties e.d.) - € 1.107  
• Extra uitgaven aan clubactiviteiten - € 2.283  
• Extra uitgaven aan clubgebouw/velden - € 574  
• Hogere energiekosten - € 726  

 
 



Toelichting op de begroting 2022-2023 
Bij de opstelling van de begroting is uitgegaan van de ledenstand begin november 2022.  
De begroting laat een negatief resultaat zien van € 13.755. Er zijn een aantal factoren welke een duidelijke 
stempel drukken op de exploitatie van SV Lotus:  
- Toevoegen aan de begroting van clubactiviteiten. Ondanks de gestegen kosten is het bestuur van 

mening dat er ruimte moet zijn voor het organiseren van activiteiten welke een meerwaarde bieden 
aan het lid zijn/lid worden zijn van onze vereniging.  

- Stijging van de kosten van zaalhuur. In vergelijking met seizoen 2018/2019 (laatste normale seizoen 
voor Corona) is de zaalhuur met maar liefst 18,5% gestegen. Deze kosten zijn een groot onderdeel 
onze exploitatiekosten.  

- Stijging van de energieprijzen. De begroting is een aanname van 50% kostenstijging t.o.v. huidig 
seizoen. Dit is echter geen vaststaand gegeven daar de markt bijzonder in beweging is.  

 
4. Verslag kascontrole commissie (Bijlage-B): 

 
De kascontrolecommissie (Florence Sebar en Elaine van Wooning) gaat akkoord met de cijfers, de ALV 
verleent het bestuur decharge voor het seizoen 2021/2022. 
 

5.  Benoeming kascontrole commissie: 
 
Voor het seizoen 2022/2023 zullen Leon van der Riet en Elaine van Wooning de kascontrole commissie 
vormen, de ALV is akkoord. 
 

6. Bestuursvoorstellen: 
 

Toekomst vereniging 
 
Om tijdens het buiten seizoen meer verbondenheid binnen de verening te creëren gaan we bij het NHV 
pleiten dat alle teams altijd op dezelfde dag uit & thuis spelen. Dit zal tevens een positief effect hebben op 
de kantine inkomsten, sponsor inkomsten en vrijwilligers bereidheid. 
 
Contributie 2023 – 2024 
 
Voorstel van het bestuur is om ten aanzien van de contributie 2023 -2024 de volgende uitgangspunten vast 
te stellen: 

• Het bondsdeel wordt verhoogd met de verhoging van de bondskosten.  
• De beslissing voor het verhogen van het Lotusdeel van de contributie zal begin volgend jaar 

(wanneer de daadwerkelijke lasten beter te voorspellen zijn) worden genomen. 
 
Daarop zijn de volgende onderwerpen van invloed en doorslaggevend: 

o Het consolideren van de teams voor de binnen trainingen (verminderen zaalhuur) 
o Zaalhuur plafond bepalen (minder binnen trainen / meer buiten trainen) 
o Sponsor inkomsten genereren (plan van aanpak) 
o Verhogen kantine inkomsten middels vergroten verbondenheid binnen de vereniging 
o Team indelingen eerder bekend maken om de uitschrijvingen zo veel mogelijk te beperken 

 
• Begin volgend jaar zal er naar alle leden en ouders van leden een voorstel worden verstuurd, 

opvolgend zal er een spoed ALV worden georganiseerd. 
 
Benoeming voorzitter 
 
De ALV is akkoord met het aftreden van Gert Leen en de aanstelling van Alaric van Meeteren. 



 
7. Rondvraag:  

 
Geen vragen vanuit de ALV. 
 

8.  Sluiting:  
 
De voorzitter, Gert Leen, sluit de vergadering om 21:30 uur. 


