“SPORTVERENIGING PETTEN”
Voetbal ~ Handbal ~ Gymnastiek
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van alle afdelingen op
maandag 25 april 2016, aanvang 20.00 uur, in de kantine van S.V. Petten.
AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen / ingekomen stukken
- Voorstel contributieverhoging met ingang van seizoen 2016-2017, in verband met het
nieuwe accommodatiebeleid van Gemeente Schagen.
afd. Voetbal

: senioren + jeugd € 1,00 p. mnd.

afd. Handbal heeft door de vele gehouden acties geen contributieverhoging nodig.
afd. Gymnastiek wordt (nog) niet geraakt door het nieuwe accommodatiebeleid.
3. Notulen d.d. 21-04-2015
4. S.V. Petten ~ kantine ~ sportflits
* Financieel verslag + begroting penningmeester
* Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar: Kees Boschma, aftredend: Wim Mink
5. Afdeling Voetbal
* Jaarverslag secretaris
* Financieel verslag + begroting penningmeester
* Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar: Martijn van Nimwegen
6. Afdeling Handbal
* Jaarverslag secretaris
* Financieel verslag + begroting penningmeester
* Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar: Antoinette Snip,
Nieuw benoeming tot voorzitter: Yvonne van Delft.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 1 dag voor de vergadering opgeven bij de secretaris.
7. Afdeling Gymnastiek
* Jaarverslag secretaris
* Financieel verslag + begroting penningmeester
* Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar: Angelina Turfboer, niet herkiesbaar Wim
Mink
8. Rondvraag
Namens het bestuur, Angelina Turfboer
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Notulen Algemene Ledenvergadering van
S.V. Petten d.d. 21-04-2015
Aanwezig :
Bestuur SV:

Afd. Gymnastiek:

Afd. Voetbal:

Afd. Handbal

Piet Breed
Kees Boschma
Romy Rademaker
Angelina Turfboer

Margriet Kleef
Rob de Jong
Janny Zwaneveld
Sportflits
Joop Zwaneveld

Dirk Roozing

Monique Turfboer
Marieke Kleimeer
Antoinette Snip

Bert Bakhuis
Onno Jans
Chris Ekkerman

Opening
Vice-voorzitter Piet Breed opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op deze 85e
ledenvergadering,
1. Mededelingen / Ingekomen stukken
* Afbericht ontvangen van:
Wim Mink [ziek], Wim Bouwes [brief met verhindering], Ron Barten, Martijn van Nimwegen,
Jan Dekker.
* Onno Jans geeft uitleg over: SARS: sportadviesraad Schagen
De sportadviesraad is een Convenant met de gemeente, over o.a. aanvragen subsidies, bemiddeling
tussen gemeente en sportclubs e.d.
Het laatste jaar bleek dat de gemeente meerdere keren besluiten genomen had zonder te
overleggen = onjuist, is geen samenwerking. Nu zijn we weer in beeld en overleg.
Commotie oktober vorig jaar; zonder enig overleg besluit de gemeente; geen subsidies meer én
privatiseren clubs/velden etc.
 Betreffende de subsidies, die worden in de komende twee jaar afgebouwd, vanaf 2018 krijgen
alleen jeugdleden nog subsidie [€23,85 per jeugdlid].
Privatiseren: Dit is niet haalbaar voor de clubs, die dan de complexen en velden ter beschikking
krijgen om zelf op te knappen en te onderhouden. De SARS heeft daarin uitvoerig gesprekken
gevoerd om dit te nivelleren. Nu in overleg kijken hoe dit wel vorm gegeven kan worden en
uitvoerbaar is voor alle clubs.
Als vereniging goed nadenken over wat wel/niet gedaan kan worden door vrijwilligers. Let wel: je
kunt niet teveel van vrijwilligers verwachten, dus houd hier rekening mee, voordat je ja zegt tegen
een taak.
De gemeente dient € 80.000,- te bezuinigen, dit geldt voor alle verenigingen uit Schagen die dit
moeten ophoesten. Dit is zuiver accommodatiebeleid privatisering. Cijfers hoeveel dit gaat
bezuinigen bij gemeente is niet bekend, maar geeft wel problemen voor de verenigingen.
De gemeente is ook bezig geweest met o-meting bij Petten. Hieruit volgt dat bij kleine clubs zoals
Petten de vereniging aan 1 veld genoeg heeft. Maar dan moeten lichtmasten verplaatst worden etc.
zijn er toch weer extra kosten die gemaakt moeten worden. Afgesproken is al wel met Petten, om
zelf te gaan maaien. Druk doende, maar verder nog geen concrete afspraken.
* Verslag ontvangen van de kascontrolecommissie. Piet Breed bedankt de kascommissie voor hun
tijd die ze in de controle gestoken hebben. Hieronder volgt het verslag.
e

Kascontrole kantine SV Petten 2014

Voor de 6 jaar op rij heeft de kascommissie op woensdag 04 maart 2015 een controle gehouden
bij penningmeester Kees Boschma.
De kascommissie kan ook dit jaar weer melden dat alles perfect is bijgehouden. Op een kleine
missende factuur van Heineken na, werden er geen fouten geconstateerd.
De kantine heeft een keurig resultaat neergezet, het resultaat is flink gestegen. De
brutowinstmarge kwam uit op maar liefst 64,6%, het beste resultaat in jaren. Mede hierdoor kon er
een flink bedrag aan extra onderhoud uitgegeven worden.
Wederom willen we iedereen bedanken die weer voor dit positieve resultaat heeft gezorgd.
Petten, 04 maart 2015:
Jan Dekker, Oscar Smit en Onno Jans
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Kascommissie leden
In principe zou ieder jaar een nieuw lid toegevoegd moeten worden in de kascommissie ter vervanging
van een ander lid. Maar er hebben zich wederom geen nieuwe kandidaten aangemeld.
Onno geeft aan dat ze dit nog wel een jaar redden met z’n drieën, we zijn goed op elkaar ingespeeld.
Contributieverhoging
Voorstel contributieverhoging m.i.v. seizoen 2015-2016 i.v.m. subsidie verlaging door Gemeente
Schagen;
afd. Voetbal

: senioren € 3,50 p. mnd.

jeugd € 1,50 p. mnd.

afd. Handbal

: senioren € 1,00 p. mnd.

jeugd € 1,00 p. mnd.

afd. Gymnastiek

: senioren € 1,00 p. mnd.

jeugd € 1,00 p. mnd.

Marieke Kleimeer: Waarom lage verhoging, in andere dorpen, steden is de contributie veel hoger, dit
valt erg mee.
Antw: We kunnen beter kleine stapjes omhoog gaan dan in 1x teveel omhoog, tevens willen we het
voor een ieder betaalbaar houden.
Contributieverhoging wordt zonder tegenstemmen goedgekeurd.
2. Notulen d.d. 22-04-2014
… pag.2: Biertapinstallatie over nemen van Heineken bleek geen optie, koste teveel om over te
nemen.
Dus contract opgezegd, dag erna, heeft Heineken bijna alles weggehaald. Nu voor € 2000,- een nieuwe
installatie, alles werkt weer optimaal. Nu aanschaf bier in eigen handen, Horeca bier i.p.v. Heineken
bier kost per vat heel wat minder, wat gunstig is voor de vereniging.
Storingen kosten wel wat meer, maar afgelopen jaren is dat niet echt veel gebleken.
… pag.4: Oud papier: veel troep die erbij gezet worden, wat niet hoort bij oud papier is heel
vervelend. Hier doe je helaas niet veel aan. Het is wel een ideale oplossing zo dat ieder op eigen
tijdstip het oud papier kwijt kan. Rika en Ab stoppen met het coördineren van oud papier. Op zoek
naar nieuwe medewerkers vanaf september. Taak: Elke week aanstampen, indien vol bellen voor
container.
Samen met school gebeurt dit, maar wat doet de school hiervoor? Marieke Kleimeer bespreekt dit met
school of zij hierin wat kunnen betekenen om evt.de coördinatie van Rika over te nemen.
… pag.4: Politie gebeld, hoe is dit afgelopen? Piet had kenteken doorgegeven, politie is langs de
mensen geweest om ze aan te spreken dat dit niet hoort!
Dirk R.: Voorstel om de prijzen kantine met de kermis gelijk stellen? Dit gebeurd al, maar op
zaterdag en zondag is het een gewone voetbaldag, op die dagen niet, maar op maandag is alles
gelijk.

3. S.V. Petten
Financieel verslag SV - Kantine - Sportflits
Onno: Wat houden de kosten onderhoud in? Kees: Quidaro, [buitenmedewerkers,
onderhoudsgroep, nu nieuwe groep die actief bezig is en daaruit voortkomen dus kosten,
schilderen etc.] – Peter de Graaff [controle kachel etc.] – Betonpad – Vergoeding schoonmaak
kleedkamers – en nog een paar posten.
* Onno: stank: rioollucht weer behoorlijk aanwezig.
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Antw: Piet B, voor de Keet is een put. Twee jaar geleden onder de grond geweest om te verhelpen, is
nog niet voldoende gebleken.
Let wel: de putjes moeten onder water blijven in de kleedkamers.
Margriet heeft bij de keet ook rioollucht.
→ bij de gemeente navragen? Piet B. neemt actie samen met De Keet.
Joop denkt dat er een ij-stuk ontbreekt. Als gemaal draait  hier stank?
Dirk en Bert stellen voor om elke week de putjes na te lopen met de onderhoudsgroep.
Bestuursverkiezing
Piet Breed is weer herkozen voor een periode van drie jaar.
4. Afdeling Voetbal
Jaarverslag
Dit seizoen weer begonnen met H1, gaat voorspoedig.
Volgend seizoen nieuwe trainer: Ben Kaart.
Financieel verslag + begroting
Onno: Ecotaks wordt laatste keer, klopt dat? Ja, is laatste keer begroot.
Contributieverhoging
Leden gaan hier mee akkoord.
Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Dirk Roozing, Piet Breed, Bert Bakhuis en Quinsten de Moes.
Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door Ron Barten, Martijn van Nimwegen en Karen Dekker.
 overige werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
Wedstrijdsecretaris
: Onno Jans
Public Relations
: Martijn Oostrom
Onderhoud accommodatie : Dirk Roozing
Kantine
: Piet Breed
Jeugdcoördinatoren
: Chris Ekkerman, Onno Jans
Onno: Onderhoud accommodatie hoort onder SV te staan i.p.v. voetbal.
Praktisch is anders maar structureel klopt dat, wordt voortaan onder SV gehangen.
Feestavond vindt plaats op 13 juni
De leden die zich niet herkiesbaar hebben gesteld, worden hierbij uitgenodigd om aanwezig te
zijn en het feest mee te vieren.

5. Afdeling Handbal
Jaarverslag
Romy geeft in het kort weer hoe een en ander verloopt, gaat goed zo.
Leuke aanwas met nieuwe jeugdleden. Zondags met wedstrijd thuis, zitten alle nieuwe banken vol.
We zijn nog op zoek naar een voorzitter, daar Alma in Amsterdam woont en hier geen tijd meer
voor heeft.
Veld moet misschien wel aangepast worden, daar F-jes half veld gaan spelen, kleine doeltjes en
andere lijnen. Komend seizoen nog n.v.t. Daar de F-jes in september E-tjes worden. Mocht er een
heel nieuwe F-team komen zullen we spoedig actie nemen.
Bij Recreanten zijn ook leden nodig + scheidsrechters.
Financieel verslag + begroting
Geen opmerkingen.
Contributieverhoging
Geen problemen mee, wordt goedgekeurd.
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Bestuursverkiezing
Aftredend en NIET herkiesbaar: Alma Rademaker, vacature vacant van voorzitter.

6. Afdeling Gymnastiek
Jaarverslag
Blij met nieuwe leiding! Na veel zoekwerk, toch positief dat we leiding uit het dorp hebben
gevonden.
We hopen dat de jeugd de gymnastiek weer zal gaan beoefenen.
Financieel verslag + begroting

Contributieverhoging
Akkoord
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Rob de Jong.
7. Rondvraag
* Monique: is het een idee om bijv. facebook te gebruiken om nieuwe leden te krijgen en of
wedstrijden erop te zetten?
Onno: Dan dien je dit op meerdere plaatsen bij te houden, is geen fijn plan, is al een keer opgezet
en is paar keer fout gegaan, dat tijden/wedstrijden niet tijdig aangepast werden en mensen voor
niets stonden.
* Misschien een open dag met de hele SV?
* Marieke: hoe vaak wordt hier schoongemaakt?
Antw: Maandagochtend de kleedkamers + zaal [SEBAP], sportzaal houdt Kees elke dag bij.
Monique: op maandag bij Aerobic niet schoon, ook de toiletten stinken en zijn niet goed schoon.
Scholen gebruiken ook de kleedkamers, misschien aan de leerkrachten vragen om de toiletten na
te lopen als ze weg gaan? Marieke pakt dit op om met school te overleggen.
Onno: struiken voetbalveld. Bij training verdwijnen de ballen
in de bosjes, te veel prikkers om ze eruit te halen.
Bert geeft aan dat ze dit op het bord moeten zetten, dan haalt
de onderhoudsdienst dit uit de bosjes.
Overleg met Gemeente is geweest, snoeiplan is 1x in de paar
jaar worden de bosjes ingekort.
* De staat van het trainingsveld is slecht. Piet: dit wordt straks
weer vanaf juni opgepakt. Ook handig is om de losse doelen
af en toe te verplaatsen, zodat dan een ander gedeelte van het
veld belast wordt.

8.

Slotwoord
Om 21.40 uur sluit Piet Breed de vergadering, waarbij alle
medewerkers en vrijwilligers bedankt worden voor hun inzet
het afgelopen seizoen en de aanwezige leden voor hun
positieve inbreng.
Niets meer aan de orde zijnde bedankt Piet Breed de aanwezigen en wenst iedereen wel thuis.
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Financieel overzicht Kantine S.V. Petten 2015
Balans per 31-12-2015 met vergelijkende cijfers over 2014
2015

2014

Nieuwbouw
Inventaris
Voorraad

€ 198.600,66
€ 9.590,00
€ 1.473,00

€ 198.600,66
€ 10.470,82
€ 1.473,00

Liquide middelen
Lening Afd. Gym
Lening Afd.
Handbal

€ 173.442,78
€
-

€ 164.532,23
€
-

€

€

Lening Afd. Voetbal
Te vorderen

-

€ 5.137,25
€ 388.243,69

-

€
€ 1.250,50
€ 376.327,21

Kapitaal
Lening Sportflits
Afschr. + Onderh.
Reserve Jeugd
Reserve TTV
Lening afd.Gym
Lening
afd.Handbal
Lening
Afd.Voetbal
Te betalen

2015

2014

€ 191.838,35
€ 108.457,83
€ 11.970,67
€ 7.021,46
€ 1.153,90
€ 42.268,90

€ 191.838,35
€ 105.457,83
€ 10.479,10
€ 7.679,66
€ 1.153,90
€ 39.268,90

€ 19.099,14

€ 12.899,14

€ 5.000,00
€ 1.433,44
€ 388.243,69

€ 5.000,00
€ 2.550,33
€ 376.327,21

Exploitatierekening over 2015 met vergelijkende cijfers over 2014
2015
Verkopen
Inkopen
Brutowinstmarge
Bijdrage huur
Rente
Bruto resultaat

€ 28.863,18
€ 10.860,57

Energie/Electra
Onderhoud
Verzekeringen
Afschrijvingen
Representatie
Personeel
Bijdrage afdeling
Belastingen
Afvalverwerking
Overige Alg.kosten
Totale kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Netto resultaat

2014
€ 30.843,83
€ 10.920,32
€ 18.002,61
€ 6.500,00
€ 1.405,65
€ 25.908,26

4.987,53
9.087,50
1.971,24
2.000,07
3.197,32
1.733,50
1.240,48
939,88
750,74

€ 19.923,51
€ 6.200,00
€ 1.451,39
€ 27.574,90
€ 3.428,23
€ 10.717,37
€ 1.623,00
€ 3.222,13
€ 3.865,62
€ 2.013,00
€
€ 1.281,56
€
743,71
€
680,28

€ 25.908,26

€ 27.574,90

€

€

-

Verklaring penningmeester:
voordelig resultaat € 1491,57 tgv de reserve onderhoud
saldo spaarrekening verhoogd door bijdrage gym, handbal en sportflits
Kees Boschma
penningmeester
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Financieel overzicht Sportflits 2015

Balans per 31-12-2015 met vergelijkende cijfers over 2014

2015
Kas
Bank
Te onvangen
Voorraden
Lening SV

€
101,80
€ 1.583,87
€
€ 1.146,00
€ 108.457,83
€ 111.289,50

2014
€
55,95
€
343,47
€ 1.500,00
€ 1.146,00
€ 105.457,83
€ 108.503,25

2015

2014

Kapitaal

€ 111.289,50

€ 108.443,25

Te betalen

€

€

-

60,00

€ 111.289,50

€ 108.503,25

2015

2014

6.520,50 Portokosten
6.312,52 Bezorging
Drukkerij
Redaktie
Huur
Representatie
Verzekering
€
Saldo winst
€ 12.833,02

€
276,00
€ 1.258,00
€ 5.602,64
€ 1.047,13
€ 1.500,00
€
280,15
€
€ 2.846,25
€ 12.810,17

€
6,00
€ 1.258,00
€ 5.469,96
€ 1.043,68
€ 1.500,00
€
238,90
€
324,60
€ 2.991,88
€ 12.833,02

Portokosten
Bezorging
Drukkerij
Redaktie
Huur
Representatie
Verzekering
Saldo winst

€
100,00
€ 1.400,00
€ 5.500,00
€ 1.100,00
€ 1.500,00
€
300,00
€
400,00
€ 2.400,00
€ 12.700,00

Exploitatierekening over 2015 met vergelijkende cijfers over 2014
2015
Abonnementen
Advertenties
Drukwerk
Subsidie

€
€

6.578,50
6.231,67

Saldo verlies

€
€ 12.810,17

2014
€
€
€

Begroting Sportflits voor 2016
Abonnementen
Advertenties
Drukwerk
Subsidie

€
€
€
€

6.500,00
6.200,00
-

€ 12.700,00

Kees Boschma
penningmeester
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Financieel overzicht S.V. PETTEN 2015

Balans per 31-12-2015 met vergelijkende cijfers over 2014

Bank
Te vorderen

2014

2015

€ 1.101,95
€
€ 1.101,95

€ 1.214,81
€
€ 1.214,81

Kapitaal
Te betalen

2014

2015

€
€ 1.101,95
€ 1.101,95

€
€ 1.214,81
€ 1.214,81

Exploitatierekening S.V. PETTEN over 2015 met vergelijkende cijfers over 2014
2014

2015

Contributies

€ 16.552,56

€ 15.133,01

Netto resultaat

€ 16.552,56

€ 15.133,01

Contributies

2014

2015

€ 16.552,56

€ 15.133,01

€ 16.552,56

€ 15.133,01

2016
€ 16.000,00
€ 16.000,00

Begroting S.V. PETTEN over 2016 met vergelijkende cijfers over 2015

Contributies

2015
€ 14.000,00

2016
€ 16.000,00

Contributies

2015
€ 14.000,00

Totaal

€ 14.000,00

€ 16.000,00

Totaal

€ 14.000,00

Kees Boschma
penningmeester
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Jaarverslag v.v. Petten
Bestuur
De afgelopen 2 seizoenen is er een groot verloop geweest qua bestuursleden. Haico
Loijenga, Quinsten de Moes en Niels ten Velden hadden het bestuur al eerder verlaten en
daar kwam nog het afscheid bij van voorzitter Dirk Roozing, secretaris Piet Breed en
bestuurslid Bert Bakhuis.
Hierdoor blijven Karen Dekker, Ron Barten en Martijn van Nimwegen met slechts 3 personen
over.
Met ingang van het voetbalseizoen 2015/2016 bestaat het vaste bestuur nog uit 3 leden, te
weten:
Martijn van Nimwegen (voorzitter)
Ron Barten (penningmeester)
Karen Dekker (secretaris)
Naast het bestuur zijn een aantal commissies in het leven geroepen, deze commissies zullen
regelmatig verslag uit brengen bij het bestuur.
Dit gaat om de volgende commissies:


Jeugdcommissie: Deze bestaat uit Onno Jans en Chris Ekkerman, zij zijn
verantwoordelijk voor de indeling van de jeugdteams en de aansturing van de trainers
en coaches.



Onderhoud commissie: Dit is een ploeg van circa 10 mannen die elke dinsdag
ochtend het onderhoud van het complex verzorgd, onder leiding van Dirk Roozing
doen deze mannen prima werk.



Wedstrijdsecretariaat: Dit valt vanaf heden onder Onno Jans, hij is verantwoordelijk
voor het vaststellen van het wedstrijdprogramma en aan- en afmelden van leden.



PR, sponsoring en materialen: Martijn Oostrom gaat zich hier voor inzetten. Denk
hierbij aan de aanschaf van kleding, ballen enz. Maar ook aan de reclameborden.



Overleg met de gemeente: Piet Breed en Dirk Roozing zijn hier al langere tijd
namens Petten mee bezig en zullen dit traject dan ook continueren.



Kantinebeheer: Piet Breed zal dit blijven doen.

Technische commissie: Alle zaken rondom Petten 1 zullen door Martijn van Nimwegen,
Ron Barten en Chris Ekkerman gecoördineerd worden
Petten 1:
Petten 1 heeft in de tweede competitiehelft helft van seizoen 2014/2015 heel goed
gepresteerd.
De ploeg ging voetballend wat minder spelen, maar de resultaten werden wel beter.
Uiteindelijk eindigde de ploeg op een gedeeld 4e plaats in de 6e klasse. De tweede periode
werd afgesloten op de 2e plaats.
Het seizoen 2015/2016 loopt nu ook het einde. Omdat de 6e klasse werd opgeheven
“promoveerde Petten 1 naar de 5e klasse.
Hierin speelt de ploeg mooi mee in de middenmoot o.l.v. de teruggekeerde Ben Kaart en
Martijn van Nimwegen
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Jeugd:
Na de zomer is de jeugdafdeling van de v.v. Petten van start gegaan met 7 jeugdteams.
De jongste jeugd van Petten, de mini pupillen, spelen ongeveer om de twee weken een
toernooi bij verschillende buurtclubs. Ook Petten is gastheer geweest en de Pettemer Dpupillen zorgden ervoor dat de wedstrijden in goede banen werden geleid. Jan Dekker
verzorgt de trainingen.
De F-pupillen staan onder leiding van Vincent Oostrom en Marcel Ivangh. Jan Dekker traint
deze groep. In de najaarscompetitie (6e klasse) werd de 5e plaats behaald met 22 punten uit
11 wedstrijden. Ook de bekerpoule werd overleefd en de F1 mag in februari knock-out
wedstrijden spelen.
De E-pupillen zijn verdeeld over twee teams (1e jaars en 2e jaars). De E2 staat o.l.v. Nico
v/d Vlies en Max van Arkel en zij trainen ook deze groep.
In de 7e klasse wist de E2 keurig 2e te worden met 21 punten uit 11 wedstrijden.
De tweede jaars E-pupillen (E1) staan onder leiding van Henk Rosmalen, die soms
noodgedwongen werd vervangen door Nancy Schippers. Ook Koen en Job Schut en Daan
Hoving verzorgden de trainingen als Henk niet kon. In de 5e klasse werd een nette 3e plaats
behaald met 24 punten uit 11 wedstrijden. Ook overleefde de E1 de bekerpoule en mag in
februari verder bekeren.
De D-pupillen worden begeleid door Chris Ekkerman. Mischa Saparow traint deze groep op
maandag en de selectiespelers van Petten 1 verzorgen de trainingen op donderdag.
In de 3e klasse werd een 4e plaats behaald met 23 punten uit 11 wedstrijden.
Ook Petten D1 komt in 2016 nog uit voor de beker.
De C-junioren komen uit in de 3e klasse en behaalden een 6e plaats met 19 punten uit 11
wedstrijden. Onno Jans, Martti Reijne en Mario van Ravenswaaij zorgen ervoor dat alles op
de rit is tijdens de wedstrijden. Laatstgenoemde verzorgt de trainingen op donderdag. Er kon
helaas geen trainer gevonden worden voor een extra dag. Petten C1 heeft de bekerpoule
ook gewonnen en mag in februari ook verder in de knock-out fase.
Helaas moesten de A-junioren, wegens een spelerstekort de strijd in december staken.
Piet Breed verzorgde de trainingen. Alle wedstrijden gingen verloren deze competitie en in
de bekerpoule.
Chris Ekkerman en Onno Jans zijn de jeugd coördinatoren en zorgen er samen met de
begeleiding en het bestuur voor dat alles soepel verloopt bij de jeugd.

Vriendelijke groet,
Martijn van Nimwegen
Voorzitter v.v. Petten
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Financieel overzicht afdeling Voetbal 2015
Balans per 31-12-2015 met vergelijkende cijfers over 2014
2015
Kas
Bank
Te vorderen

€
408,37
€ 8.040,18
€ 6.060,25
€ 14.508,80

2014
€
191,54
€ 4.399,58
€ 9.166,78
€ 13.757,90

2015

2014

Kapitaal

€ 13.421,90

€ 13.202,90

Te betalen

€ 1.086,90
€ 14.508,80

€
555,00
€ 13.757,90

2015

2014

Exploitatierekening over 2015 met vergelijkende cijfers over 2014
2015
Contributies
Subsidies
Sponsors
Activiteiten
Reklame
Bijdrage S.V.
Huur
Ecotax
Jeugd

€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.491,95
3.193,00
710,00
1.735,00
1.400,00
97,50

Saldo verlies

€

Netto resultaat

€ 14.627,45

-

2014
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.194,75
3.193,00
200,00
825,00
1.400,00
2.279,18
-

€

1.612,15

Bondskosten
Personeel
Onderhoud
Jeugd
Huur
Materiaal
Vervoer
Vergaderkosten
Representatie
Bijdrage S.V.
Act.+Alg.kosten
Saldo winst

€ 15.704,08

€
€
€

4.184,54
3.995,00
2.253,13

€
€
€
€
€

1.349,83
941,24
444,00
1.008,11

€
€

232,60
219,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.790,42
2.100,00
7.317,42
2.030,81
255,50
754,93
1.455,00
-

€ 14.627,45

€ 15.704,08

2016

2015

Begroting afdeling Voetbalvoor 2016 met vergelijking over 2015
2016

Contributies
Subsidies
Activiteiten
Reklame
Bijdrage S.V.
Jeugd
Diversen
Hondenvereniging
Ecotax

€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.600,00
1.900,00
1.500,00
4.150,00
750,00
1.400,00
2.000,00

Totaal

€ 19.300,00

2015

€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.000,00
3.193,00
1.250,00
257,00
1.400,00
1.500,00

€ 13.600,00

Bondskosten
Personeel
Onderhoud
Huur
Materiaal
Vervoer
Act. + Alg. kosten
Jeugd
Diversen

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal

€ 19.300,00

€

-

3.500,00
5.000,00
5.000,00
3.400,00
1.000,00
300,00
600,00
500,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.300,00
4.000,00
3.500,00
1.400,00
1.000,00
300,00
600,00
500,00
-

€ 13.600,00

Kees Boschma
penningmeester
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Jaarverslag handbal 2015
In 2015 zijn er vijf teams:
 Dames
 Recreanten
 C-jeugd (in combinatie met HVS)
 D-jeugd
 E-jeugd
Dames
De dames zijn elke week enthousiast aan het handballen, ondanks dat het elke week weer moeilijk
blijkt een volledig team en scheidsrechter klaar te hebben staan. De sfeer in het team is nog altijd erg
goed en iedereen speelt met veel plezier. Alleen als niet iedereen elke week meespeelt is het lastig om
echt een spel op te bouwen met elkaar waardoor er bijna elke week wordt verloren met standen als 1516, 11-10 etc. De dames eindigen hierdoor altijd in het midden/de onderkant van de poule. We hopen
in 2016 als team door te kunnen gaan, nog steeds onder leiding van de immer positieve Nienke Klant.
Recreanten
Het recreantenteam bestaat uit een kleine vaste kern dus wordt vaak aangevuld met dames. Toch zijn
het meestal sportieve wedstrijden met verrassende uitkomsten. De recreanten eindigen waarschijnlijk
in de middenmoot van de competitie.
C-jeugd
Het combinatieteam met HVS werkt heel goed, op deze manier kunnen de 2 meiden van Petten in
Petten de veldwedstrijden spelen en in Schagerbrug de zaalwedstrijden. In het veldseizoen 2014/2015
is dit combiteam voor de tweede keer kampioen geworden. In de zaal hebben ze het wat moeilijker en
zijn ze dit seizoen 4e geworden.
D-jeugd
Deze meiden moesten dit seizoen naar de D-jeugd terwijl er velen nog E-jeugd zijn. Hoewel het team
in de laagste poule staat hebben ze het in de competitie zwaar. Ondanks hun laatste plek in de
competitie zijn de meiden erg enthousiast en zie je ze steeds beter worden.
E-jeugd
In september 2014 zijn de nieuwste leden begonnen met trainen en eind maart 2015 begonnen ze de
eerste wedstrijden te spelen. De meiden zijn ook in de laagste poule ingedeeld en zijn 8e geworden in
de zaal. Ook hier straalt het enthousiasme ervan af en spelen de meiden met veel plezier. De
wedstrijden worden steeds spannender om naar te kijken en eindigen vaker in gelijkspel of ze pakken
de winst.
De training
 De trainingen van de dames/recreanten worden los gepland in de weken dat er geen
recreantenwedstrijd gepland staat.
 De C-jeugd traint bij HVS in Schagerbrug.
 De D-jeugd wordt getraind door Karen Warmerdam en Rosalie de Wilde, dit gaat super!
 De E-jeugd wordt getraind door Malou van Gasteren, wat ze heel leuk doet!
 Eind maart 2016 gaat Jessica Teske conditietraining geven voor de jeugd en helpt Jolien Turfboer
met training geven.
 We zoeken nog wel iemand voor (enkele) trainingen/clinics om de jeugd een extra boost te geven.
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Coach
De dames worden sinds september 2014 begeleid door Nienke Klant.
De recreanten hebben geen coach.
De C-jeugd leden spelen in combinatie met HVS met een coach van HVS (Paula den Bak).
Marieke Kleimeer is jeugdcoördinator wat ze super regelt!
De coaching van de D-jeugd is onder leiding van Jessica Mulder.
De coaching van de E-jeugd is onder leiding van Miranda Brouwer en Gemma de Waard.
Scheidsrechters
Geen vereniging zonder vrijwilligers. Qua scheidsrechters mag de handbal rekenen op:
Yvonne Lieshout-Van Delft, Karen Warmerdam, Sylvia Rutgrink en Anthony Sebregts. Er wordt ook
vaak gefloten door verschillende damesleden.
Het blijft lastig met een kleine vereniging.
Sinds eind 2015 kampen we met een groot te kort aan jeugdscheidsrechters. Ondanks dat de Dames nu
regelmatig jeugdwedstrijden fluiten, zijn we naarstig op zoek naar nieuwe scheidsrechters.
Het bestuur
Yvonne van Delft – a.i. per september 2015
Romy Rademaker – Secretariaat
Antoinette Snip – Penningmeester
Marieke Kleimeer – Jeugdcoördinator
Oud papier
De oud papierinzameling wordt sinds september geregeld door Olaf Delis en Marcel EKkerman, top
mannen!
De vaste containers zijn een uitkomst en de opbrengst is hierdoor omhoog gegaan (50% voor de
handbal en 50% voor de basisschool).
Grote Club Actie
De grote clubactie was weer een succes in 2015 en ook in 2016 zullen we hier weer aan mee doen om
de pot aan te vullen.
Onderhoud sportterrein en handbalveld
Hierbij willen we ook de mannen en vrouwen bedanken onder leiding van Dirk Roozing die het
onderhoud van het handbalveld keurig regelen. En natuurlijk Piet en Marian Breed voor hun altijd
gezellige kantine!
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Financieel overzicht afdeling Handbal 2015

Balans per 31-12-2015 met vergelijkende cijfers over 2014

2015
Kas
Bank
Te vorderen
Lening SV

€
€ 3.424,06
€
281,45
€ 19.099,14
€ 22.804,65

2014
€
€ 6.105,38
€
130,65
€ 12.899,14
€ 19.135,17

2015

2014

Kapitaal

€ 20.533,62

€ 16.665,47

Te betalen

€

€

2.271,03

2.469,70

€ 22.804,65

€ 19.135,17

2015

2014

Exploitatierekening over 2015 met vergelijkende cijfers over 2014
2015
Contributies
Subsidies
Akties
Bijdrage S.V.
Bijdr NHV

€
€
€

4.064,22
522,00
3.092,25

€

440,00

Saldo verlies

€
€

8.118,47

2014
€
€
€

€
€

4.122,37
522,00
1.952,27

-

Bondskosten
Materiaal
Huur
Attenties
Trainingskosten
Adm.kosten
Diversen
Saldo winst

6.596,64

€
€
€
€
€
€
€
€

1.268,91
360,00
1.607,36
927,44
86,61
3.868,15

€
€
€
€
€
€
€
€

1.698,93
452,16
1.679,89
36,22
233,05
2.496,39

€

8.118,47

€

6.596,64

€
€
€
€
€
€
€

1.200,00
2.000,00
750,00
300,00
300,00
300,00
750,00

€

5.600,00

Begroting afd Handbal voor
2016
Contributies
Subsidies
Akties
Bijdrage SV

€
€
€
€

3.400,00
500,00
1.700,00
-

€

5.600,00

Bondskosten
Huur
Trainingskosten
Materiaal
Attenties
Adm.kosten
Onvoorzien

Kees Boschma
penningmeester
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Jaarverslag Gymnastiekvereniging Burgerbrug-Petten 2015/2016
Algemeen
Begin 2015 hadden we nieuwe leiding, t.w. Chris Borgelt. Helaas gaf Chris na de vakantie [aug.2015]
aan geen gym meer te kunnen geven i.v.m. werkzaamheden en is het bestuur weer op zoek gegaan
naar leiding. Na een maand is deze gelukkig gevonden in het dorpje Groet. Ludo Thiel heeft vanaf
oktober 2015 de gymnastieklessen over genomen en dit gaat lekker. We hopen dat de groepen nog
even groter worden, zodat we kunnen blijven bestaan!
Activiteiten
 In juni 2015 hebben de verschillende groepen weer een afsluitend evenement gehouden, de jeugd
is naar De Buitelaar geweest om trampoline te springen en te midgetgolfen. De groep Keep Fit is
het bos in geweest, een soort bootcamp met daarna wat lekkers op het strandpaviljoen. De
damesgroep heeft ook een gezellig samenzijn gehad.
 Eind januari 2016 hebben we Open lessen gehouden voor alle groepen, bij de jeugd zijn er
gelukkig wat leden bij gekomen.
Acties: Ophalen oud Papier
2015: Penningmeester Wim Mink is wederom met een paar vrijwilligers rondgegaan om het oud
papier op te halen. De gemeente geeft hiervoor een financiële vergoeding die de penningmeester prima
kan gebruiken.
Naast het ophalen van oud-papier worden de jeugdleden ook gesubsidieerd vanuit de gemeente,
hierdoor kon de contributie laag blijven voor de leden.
2016: In februari heeft deze ploeg voor het laatst het oud papier opgehaald
namens de gym. Wim is 70 jaar geworden en heeft het 55 jaar georganiseerd
en opgehaald, Wim werd tijdens de laatste ophaaldag nog even in het zonnetje
gezet door de Burgemeester, ook omdat Wim nog bij andere verenigingen
actief in het bestuur zit.
Leiding
De aerobic loopt lekker, de groep blijft enthousiast dankzij de inspanning van
Monique.
Bij de jeugd mag nog wat meer aanmeldingen komen bij de kleuters en meisjes.
De herentrim wordt door Aad nog steeds prima verzorgd met uitdagende opdrachten en oefeningen.
Gerda verzorgt al jaren de Ouderengym op de woensdagochtend, de leeftijd van de dames loopt aardig
op, maar ze blijven trouw komen. Aanvulling van heren en/of dames is ook hier welkom.
De volgende lessen worden aangeboden:
 Keep Fit o.l.v. Monique Turfboer
 Kleutergym o.l.v. Ludo Thiel
 Herentrim o.l.v. Aad Kramer

- Gym 6+ meisjes/jongens o.l.v. Ludo Thiel
- Bewegen 60+ voor Heren/Dames o.l.v. Gerda Bellis

Leden
Het aantal leden is verminderd, momenteel zitten sommige groepen aan het minimum van
bestaansrecht. Het zal duidelijk zijn dat een groep van ca. 6 kleuters niet optimaal is en zeker
financieel niet haalbaar. We hopen door het aantrekken van nieuwe leiding voor de jeugd dat deze
groepen weer zullen groeien en het ledenaantal weer positief wordt.
Bestuursleden
Bestuurssamenstelling 2015/2016:
vicevoorzitter
: Wim Mink
penningmeester
: Wim Mink
secretariaat
: Margriet Kleef

secretaresse : Angelina Turfboer
bestuurslid : Rob de Jong
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Gymnastiekvereniging Burgerbrug-Petten, Angelina Turfboer
Financieel overzicht Afdeling Gymnastiek 2015
Balans per 31-12-2015 met vergelijkende cijfers over 2014

Kas
Bank
Lening Kantine
Te vorderen

2014

2015

€
72,73
€ 4.272,77
€ 37.268,90
€ 176,25
€ 41.790,65

€
62,73
€ 3.069,71
€ 40.268,90
€ 442,50
€ 43.843,84

2014

2015

Kapitaal

€ 40.857,05

€ 43.021,24

Te betalen

€ 933,60
€ 41.790,65

€ 822,60
€ 43.843,84

Exploitatierekening afdeling Gymnastiek over 2015 met vergelijkende cijfers over 2014
2014

2015

Contributies
Subsidies
Akties
Rente
Bijdrage SV

€ 4.786,26
€ 3.149,00
€ 1.203,20

€ 3.465,68
€ 3.149,00
€ 1.326,00
€
€
-

Saldo verlies

€

Netto resultaat

€ 9.138,46

-

2014

2015

Bondskosten
Salaris
Zaalhuur
Verzekering
Representatie
Algemene Kosten
Vergoeding
Materiaal

€ 766,15
€
€ 1.717,46
€
€ 187,45
€
26,40
€ 3.368,00
€
40,00

€ 618,75
€
€ 1.776,30

Saldo winst

€ 3.033,00

€ 2.164,19

€ 9.138,46

€ 7.940,68

€ 7.940,68

€ 354,85
€
27,60
€ 2.855,00
€ 143,99

Begroting afdeling Gymnastiek over 2016 met vergelijkende cijfers over 2015
2016

2015

Contributies
Subsidies
Akties

€ 4.800,00
€ 300,00
€
-

€ 3.550,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00

Bijdrage S.V.

€

€

Totaal

€ 5.500,00

400,00

-

€ 8.550,00

2016

2015

Bondskosten
Salaris
Zaalhuur
Representatie
Vergoeding
Verzekering
Saldo winst

€
€
€ 1.800,00
€ 400,00
€ 3.300,00
€
€
-

€ 800,00
€
€ 2.000,00
€ 500,00
€ 3.400,00
€
€ 1.850,00

Totaal

€ 5.500,00

€ 8.550,00

Kees Boschma

penningmeester
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