
Algemene Ledenvergadering 2020 SRCB 
Gehouden op 28 juli 2020 om 20:00 te Blaricum 

Aanwezig namens het bestuur: Ben Bakker (voorzitter), Aernout Goldberg (penningmeester), Mark 

Zuijdhoek (secretaris) 

Aanwezig namens de overige leden: 
Erwin Smallenburg, Rob Hommersen, Hans de Roos, Rob Hommersen, Joost Guttinger, Marcel van 
Thienen, Miguel de Wit, Fred Dankers, Olivier Veugelers, Tim van Belkum, Jan van Rijk, Hans Bakels, 
Simone van Belkum, Jaap van Eijk, Jac van der Linden, Ben Middendorp 
  
Met kennisgeving afwezig:  

Roland Bennewitz, Michael Samson, Steffan Wentink, Alfred Wentink 

 

1. Opening en binnengekomen stukken.  
De voorzitter heet de talrijke aanwezigen van harte welkom. 
Er zijn geen binnengekomen stukken. 
 

2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 2019 
De notulen van 2019 zijn algemeen goedgekeurd door de ALV. 

3. Financiële resultaten 2019/2020 
Er wordt een toelichting gegeven op de financiële resultaten door de penningmeester.  
Het is een regulier jaar geweest. Geen bijzonderheden i.v.m. de mogelijke verkoop van het squash- 
en tenniscomplex. Ook dit jaar heeft SRCB - net als het voorgaande vereniging - zwarte cijfers 
geschreven. Wel zijn er lagere inkomsten uit de losse verkoop van kaartjes gedurende de periode 
maart – juli. Belangrijkste oorzaak is de coronacrisis. Daar tegenover staat dat de vereniging subsidie 
ontvangen via de gemeente (€2700.-) plus TOGS subsidie van de rijksoverheid i.v.m. 
inkomstenderving a.g.v. de coronacrisis. Aan de uitgavenkant zijn er juridische kosten genoteerd 
(advieskosten advocaat). Dit i.v.m. niet naleving van contractuele verplichtingen van de huidige 
eigenaar c.q. huisbaas. Opmerkelijk is dat er dit jaar geen inkomsten zijn geweest dankzij verhuur aan 
scholen.  
 

4. Verslag van de kascommissie 
De kascommissie (Steffan en Alfred Wentink) geeft een positieve beoordeling aan de financiële 

huishouding en administratie.  

 

5. Decharge van het bestuur 
De kascommissie heeft de ALV geadviseerd om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde 

financiële beleid / beheer van het afgelopen jaar. Deze aanbeveling werd bij acclamatie door de ALV 

overgenomen en geaccepteerd. 

 

6. Seizoen 2020/2021 
Tijdens de ALV gehouden in de Blaercom is al de nodige discussie geweest over de mogelijke 

eigendomsoverdracht. Het laatste bericht is dat op 1 oktober de overdracht gaat plaatsvinden. Ander 

belangrijk nieuws is dat er in ieder geval tot einde 2020 gespeeld zal kunnen worden in Blaricum. Het 



bestuur is al vergevorderde onderhandeling met uitwijklocaties in Baarn (De Geeren) en Huizen 

(Coronel). Er zijn door beide partijen concrete aanbiedingen gedaan (uurprijs voor baanhuur). Het 

feit dat er tot eind dit jaar in Blaricum gespeeld kan worden, heeft de nodige consequenties voor de 

plannen die al gemaakt zijn. Hoogte van de contributie zal op korter vastgesteld moeten worden, 

waarbij vooropgesteld dat het de bedoeling is van het bestuur om de leden financieel tegemoet te 

komen. Een en ander kan vanuit de clubkas gesubsidieerd worden. Ook de eigenaar wil financieel 

bijdragen en we worden door de gemeente en het rijk gesubsidieerd. Kortom: er zijn voldoende 

mogelijkheden. Echter, op dit moment is er nog onduidelijkheid over de hoogte van de contributie 

voor het komende verenigingsjaar. Toch zijn de verwachtingen bij zowel het bestuur als de leden 

positief te noemen, niet in de laatste plaats door de coöperatieve houding die de potentiële koper 

toont. Die geeft SRCB alle ruimte om de eigen identiteit te handhaven.    

7. Contributie 2019/2020  
De contributie zal aankomend verenigingsjaar niet verhoogd worden. Zodra er meer duidelijkheid is 

over de situaties m.b.t. de overname en mogelijke uitwijklocaties, zal het bestuur de hoogte van de 

contributie vaststellen en de leden daarvan op de hoogte brengen.   

8. Begroting 2020/2021 
De begroting blijft hetzelfde als voorgaand jaar. Inkomstenderving a.g.v. ledenverlies zal vanuit de 
eigen financiële middelen opgevangen worden. 
 

9. Benoeming kascommissie 2020/2021  
De kascommissie voor het nieuwe jaar: daar Steffan na 2 jaar, onder dankzegging is afgetreden zal 

Alfred Wentink aanblijven in het nieuwe jaar en heeft Hans Bakels aangeboden als de tweede 

functionaris in de kascommissie samen met Alfred te zullen fungeren. Dit aanbod is door de ALV 

onder dankzegging aangenomen.  

10. Rondvraag  
Geen bijzonderheden. Erwin Smallenburg vindt het al met al een vergadering met een positieve 

teneur. 

11. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng voor de ALV en stelt voor 

om op kosten van de vereniging een drankje te nuttigen aan de bar. Dit voorstel wordt met graagte 

geaccepteerd door de aanwezigen. 


