
+

algemene vergadering 
Stichting jeugdwerk Mariaheide 

13 november 2015, D’n Brak Mariaheide 



+
opening & woord van welkom 
Ron Janssen - voorzitter 

n  bedankt SJeM4Kids / SJeM4Teens bestuurs- & commissie leden 
n  SJeM4Kids – Christine van den Elzen, Marieke Grassens 
n  SJeM4Teens – Peter van Berlo 
n  sport & spel – Gerard Sigmans 
n  technische commissie – Mari Vogels 
n  thema - Wilma van Eerdt 

n  nieuwe SJeM4Kids / SJeM4Teens bestuurs- & commissie leden 
n  SJeM4Kids – Janco van de Graaff / Kevin Kluijtmans 
n  SJeM4Teens – Kim van Kleef 
n  sport & spel – Janita Kanters, Patrick van den Tillaart, Frank 

Wijdeven, 
n  thema – Jurgen van der Leest 



+
agenda 

n  opening & woord van welkom 
n  notulen algemene vergadering 2013 & Bijzondere 

vergadering 2014 
n  algemeen verslag commissies 2014-2015 
n  toelichting verlengd financieel jaar 1 Jan 2014 – 30 Sep 2014 
n  financieel overzicht 1 Jan 2014 – 30 Sep 2015 
[eventueel korte pauze] 
n  bestuursverkiezing 2015 – 2016 
n  concept begroting 2015 – 2016 
n  jaarplanning 2015 – 2016 
n  rondvraag & sluiting 



+
goedkeuring notulen 
Stefan de Kort - secretaris 

n  algemene vergadering 26 maart 2013 
n  verslag van bestuur en alle commissies 

n  toelichting financiële resultaten, waaronder realisatie skatebaan & realisatie 
pannaveld 

n  bestuursverkiezing algemeen bestuur SJeM 

n  begroting & jaarplanning 

n  toelichting realisatie pannaveld op sportpark in plaats van de Wij 

n  bijzondere vergadering 1 november 2014 
n  woord van welkom in bijzondere lustrum jaar 20 jaar SJeM 
n  dank voor vertrekken bestuurs- & commissie leden en woord van welkom voor de 

nieuwe leden 
n  toelichting activiteiten planning 2014 – 2015 
n  voorstel aanpassing huishoudelijk reglement – toevoeging SJeM ambassadeurs 
n  benoeming van eerste SJeM ambassadeurs William van de Velden & Marjan van de 

Crommert 



+

algemeen verslag 
& toelichting 
commissies 
periode 2014 - 2015 



+
aanpassen SJeM administratie 

n  verlengd boekjaar 1 januari 2014 – 30 september 2015 
n  financiële boekjaar niet synchroon met schooljaar 

n  geen wettelijke verplichting voor een jaarlijks overzicht van resultaten 

n  geen bezwaar van op verzoek aan alle bestuurs- & commissieleden voor 
eenmalige aanpassing van het lopende boekjaar 2014 tot en met 
september 2015 

n  nieuwe financieel boekjaar 1 oktober – 30 september 
n  financieel boekjaar loopt synchroon met schooljaar 

n  vaststellen van begroting op nieuwe schooljaar kan worden gebaseerd op 
werkelijke subsidie en eventuele sponsor toezeggingen 

n  direct na afloop van kindervakantie week kan de administratie worden 
afgerond 



+  financiele resultaten 2014 - 2015 
Sandra de Wit – penningmeester 



+
bevindingen kascontrole 
commissie 

n  Toinne van de Boogaard 

n  Berdine Nooijen 

n  Geert Jansen (reserve) 

bezetting/benoeming nieuwe 
commissie 

n  Berdine Nooijen 

n  ? 

n  Toinne van de Boogaard 
(reserve) 

kascontrole commissie 
2014 - 2015 

kascontrole commissie 
2015 - 2016 



+
bestuursverkiezing 2015 - 2016 

n  aftredend en niet herkiesbaar Ron Janssen 
n  lid van algemeen bestuur sinds 2008 
n  lid van SJeM4Kids van 2007 – 2014 

n  nieuwe kandidaat Kim van Kleef 
n  nieuw lid SJeM4Teens bestuur, vertegenwoordiging SJeM4Teens met ingang van 

2016-2017 
n  nieuwe kandidaat Kevin Kluijtmans 

n  nieuw lid SJeM4Kids bestuur, vertegenwoordiging SJeM4Kids met ingang van 
2016-2017 

n  voorstel tot toetreding tot algemeen bestuur 

n  voorstel rolverdeling algemeen bestuur 
n  Louis van der Wiel – voorzitter 
n  Stefan de Kort – secretaris 
n  Sandra de Wit – penningmeester 
n  Jos van Hees – vertegenwoordiger SJeM4Kids 
n  Mieke van Doorn – vertegenwoordiger SJeM4Teens 
n  Kim van Kleef – algemeen lid 
n  Kevin Kluijtmans – algemeen lid 



+

begroting 2015 – 2016 
Sandra de Wit - penningmeester 



+Opbrengsten	  € 11.100 	
Subsidie Gemeente Veghel geschat op	  € 7.250 	
Sponsor opbrengsten geschat op	  € 3.500 	
Overig (oa Rente Spaargeld)	  € 350 	

Kosten	  € 14.025 	
Kinderbijdrage moet hier nog vanaf, indicatie 2014 – 2,900 Euro	  € -2.925 	

Algemeen Bestuur	  € 4.150 	
Administratie, verzekering en gerelateerde kosten algemeen bestuur	  € 500 	
Vrijwilligers/Commissie feest	  € 1.000 	
EHBO (schatting)	  € 850 	
Huur D’n Brak / Opslag	  € 700 	
Onderhoud De Wij	  € 1.000 	
Onvoorzien	  € 100 	

SJeM4Kids	  € 7.050 	
Kleine activiteiten (film / disco)	  € 300 	
Casino	  € 250 	
Activiteit voor jongste Kids	  € 250 	
Mammoet (icm SJeMTeens)	  € 650 	
Bouwdorp	  € 5.600 	

SJeMTeens	  € 2.825 	
Barricade dropping	  € 375 	
Zomeractiviteit	  € 900 	
Winteractiviteit (1x p 2/jaar groot)	  € 1.300 	
Extra activiteit	  € 250 	

b
eg

roting
 2015 - 2016 



+
jaarplanning 2015 - 2016 
Jos van Hees – Mieke van Doorn 

6 november 
n  film ‘Minions’ 
n  Wie is de Heise Mol ? 

 
januari 

n  casino avond 
n  activiteit onderbouw 

 
april 

n  mammoetvoetbal 
 
juni 

n  zomeractiviteit 
 
29 augustus – 2 september 

n  bouwdorp 2016 

14 november 

n  barricade dropping 

januari/februari 

n  winteractiviteit 

april 

n  mammoetvoetbal 

juni/juli 

n  zomeractiviteit 

SJeM4Kids SJeM4Teens 



+

rondvraag & 
sluiting 
Louis van de Wiel - 
voorzitter 


