Verslag Algemene Ledenvergadering SGS gehouden op 23 oktober 2021 in Bunnik.

1. Voorzitter opent de vergadering om 14.10 uur en stelt voor de punten 9 en 10
om te draaien. De vergadering stemt daarmee in.
2. Mededeling dat de jaarstukken over 2019 zijn vastgesteld via de mail in
december 2020. Hierop is instemmend gereageerd
3. Er hebben zich 25 mensen aangemeld voor deze vergadering en er zijn 15
afmeldingen. Verder geen ingekomen stukken.
De vergadering een minuut stilte voor die leden die ons in 2020 en 2021
ontvallen zijn.
4. Voorzitter bedankt Theo Straten voor zijn inzet sinds 2014.
Tevens dankt de voorzitter Arjen van de Pol voor het overnemen van het
penningmeesterschap na het overlijden van Rob de Haas en later zijn steun
aan Hans van Kerkwijk.
5. Jaarverslag van de penningmeester Hans van Kerkwijk. SGS maakt via de
KNCB gebruik maakt van het softwarepakket Unify (ledenadministratie en
boekhouding). Als SGS betalen wij hiervoor club lidmaatschap. Daardoor zijn
wij ook verzekerd voor die gevallen waarin je eigen verzekering dat niet dekt.
6. Marc Koch leest de verklaring van de kascommissie voor waarin tevens
enkele verbeterpunten zijn opgenomen. Tot slot verleent de vergadering
decharge aan de penningmeester en aan het bestuur. De vacature die
ontstaat voor Arjen van de Pol wordt opgevuld door Doednath Awadhpersad,
zodat de kascommissie wederom uit 3 personen bestaat. Het bestuur dankt de
kascommissie voor al haar werk.
7. Het bestuur stelt voor de contributie resp. wedstrijdgeld en entreegeld
ongewijzigd vast te stellen op resp. € 30,00, € 5,00 en € 20,00. Voortaan
kunnen alle rekeningen met Ideal worden betaald of gewoon via de bank.
Daarmee is de automatische incasso vervallen. Binnenkort wordt de factuur
voor de wedstrijdgelden verstuurt die dan via Ideal of via de bank kan worden
voldaan. Arjen zorgt er voor dat de machtigingen ingetrokken worden. Ook de
sponsorbijdragen gaan via dit systeem.
8. In UNIFY is de financiële administratie aan de boekhouding gekoppeld.
Volgend jaar hopen wij dat de ALV eind maart, begin april 2022 gehouden kan
worden met dan weer actuele cijfers.
9. Voorzitter Pieter van der Hammen is reglementair aftredend maar wil zijn
voorzitterschap verlengen. Applaus. Theo Straten is afgetreden en het bestuur
benoemt tot de volgende ALV geen opvolger. De taak van Theo als
bestuursafgevaardigde in de toercommissie wordt ingevuld door Jan Willem

Heshusius. Maarten Ingelse merkt op dat Hans eigenlijk ook aftredend is
omdat hij de taak van penningmeester halverwege heeft overgenomen. Ook
hij stelt zich herkiesbaar.
10. Het bestuur heeft het genoegen Donald Noorhoff en Arjen van de Pol tot Lid
van verdienste voor te dragen. In een persoonlijk woord worden beide heren in
het zonnetje gezet door de voorzitter, waarna de vergadering met applaus de
voordracht bekrachtigt.
PAUZE
11. Er zijn een aantal wijzigingen in de verschillende commissies gekomen. Die
zullen worden aangepast op de website zodat alles weer klopt.
12. Arthur van Lunszen deelt als wedstrijdsecretaris mee dat er in dit coronajaar
pas op 15 juni de eerste wedstrijd gespeeld werd maar dat er toch nog 25
wedstrijden gespeeld zijn. Dit jaar zijn wij weer gaan spelen tegen ACC en
nieuw was de wedstrijd tegen de Wanderers. Arthur verwacht in 2022 weer 2
nieuwe verenigingen. Hij bedankt Kampong en met name Floris Jansen voor
zijn bereidheid en fijne organisatie in dit corona jaar 2021. De laatste wedstrijd
was op Hengelo tegen PW.
13. Mededelingen Senioren Onderlinge. Arjen van de Pol zegt dank voor het
benoemen tot lid van Verdienste. Over de S.O. in 2021 is hij duidelijk. Het is
een moeilijk jaar geweest wat de inschrijvingen betreft. De toer in 2022 zal
waarschijnlijk gaan naar Nijmegen en MOP. Bovendien bestaat de S.O. in
2022 liefst 50 jaar en dat zal in de 2e helft van oktober op een zaterdag
worden gevierd, gecombineerd met de najaarsbijeenkomst 2022. Ingrid van
der Elst: laat de umpires duidelijker aangeven wat er bedoeld wordt. Aad de
Neef vraagt om in 2 boeken te scoren. Raimond v.d. Berg zegt dat de KNCB
een programma heeft om te scoren. Dit zal bekeken worden.
14. Mededelingen toercommissie. Warre de Vroe hoopt dat in 2022 het 4-landen
toernooi in Spanje/oktober doorgaat na 2 jaar uitstel. Wel ligt het in de
bedoeling volgend jaar een SGS toer te organiseren. Begin 2022 komt hier
meer informatie over.
15. Historie- en Archiefcommissie. De archiefkast in Hengelo is geïnventariseerd
en die in Deventer komt eind november aan de beurt. De commissie zal zich
daarna beraden wat verstandig is om te doen en haar bevindingen voorleggen
aan het bestuur.
16. Commissie Communicatie en Werving. Door corona is daar weinig activiteit
ontwikkeld. Louk Hartong complimenteert Arjen voor de Actueel. Verder is het
niet makkelijk nieuwe leden te werven die ook nog eens ons niveau opkrikken.
Mensen willen anders sporten in onze snel veranderende maatschappij.

17. SGS ondersteuningsactiviteiten. In vorige jaren ondersteunde SGS de dames
T20 eindstrijd. De KNCB heeft dit jaar voor een totaal andere format gekozen.
SGS zou graag weer terug willen naar de oorspronkelijke format.
18. Contactcommissie. Roelof Kruijshoop zegt dat corona het contact heeft
geminimaliseerd. Er is een nieuw programma 2021/2022 verstuurd aan de
leden.
19. Golfcommissie. Arthur van Lunszen vertelt dat er 3 wedstrijden zijn gespeeld
en dat er daardoor geen groen jasje is uitgereikt. Wel is de belangstelling
gestegen van 15 naar tussen de 20-25 deelnemers.
20. Uitreiking jaarlijkse prijzen zoals vermeld in het groene boekje alsmede de
prijzen van de Senioren Onderlinge.
21. Rondvraag. Ingrid van der Elst stelt voor om de Peter Beecheno trofee weer
nieuw leven in te blazen en te overwegen bij de S.O. 35 overs te spelen.
Tevens biedt Ingrid aan in 2022 de vaste scoorster bij de S.O. te worden.
Maarten Ingelse vraag aandacht voor de R.G. Ingelse Stichting die tot doel
heeft de gehandicapten sport te ondersteunen.
Duco Ohm zegt dat hij de I.M. blijft doen maar stopt met het inzamelen voor
Suriname en vraagt wie de vergadering wie dit zeer dankbare werk wil
overnemen. Ingrid van der Elst neemt dat stokje samen met Hans Noorhoff
over.
Verder stopt Duco met de Good Olds rubriek. Het bestuur zal zich hierover
beraden. Hij bedankt namens de vergadering het bestuur voor het vele werk
het afgelopen lastige jaar!
Na mooie woorden van voorzitter Pieter van der Hammen sluit deze om 16.30
uur de vergadering en nodigt iedereen uit voor een versnapering.
Jan Willem Heshusius
Secretaris SGS Cricket.

