Notulen - Algemene Vergadering
AAN

:

Leden SJeM Algemeen Bestuur, SJeM4Kids,
SJeMteens, Commissies

S T A T U S : DEFINITIEF

VAN

:

Stefan de Kort, Secretaris SJeM

DTUM

: 14 November 2015

Vergadering 13 November 2015 om 20:30
D’n Brak, Mariaheide
Aanwezig
Algemeen Bestuur (6)
Ron Janssen (voorzitter), Stefan de Kort (secretaris), Sandra de Wit – Verhoeven (penningmeester),
Jos van Hees (vertegenwoordiger SJeM4Kids), Mieke van Doorn (vertegenwoordiger SJeM4Teens),
Louis van de Wiel (Algemeen Lid)
Overige aanwezigen (23)
Manuela Hurkmans, Laura van Uden, Henriette Rovers, Jos van Os, Herma Dortmans, Janko van de
Graaff, Peter van Berlo, Tom van den Nieuwenhuijzen, Sjanneke de Kort, Toinne van de Boogaard,
Bernine Nooijen, Marjon van de Tillaart, Heidi van Doorn, Mark Donkers, Ton van Haandel, Rick de
Wit, Marielle van Hees, Bianca de Wit, Gerard Sigmans, Kevin Kluijtmans, Kim van Kleef, Shirley van
Asperen, Femke van der Velden
Afmeldingen (12)
Paul van den Berg, Eric van de Crommert, Christine van den Elzen, Anouk Heerkens, Richard van den
Tillaart, Hilde Willems, Mari Vogels, Kim Vulders, Angela & Erik Kanters, Patrick van Berkel, Mike Post
Item Onderwerp
Aanvang vergadering om 20:30 uur
1.
Opening en welkom door de voorzitter

Wie
Ron Janssen

Voorzitter heet iedereen op de jaarlijkse algemene vergadering en bedankt een ieder vooraf voor
zijn/haar aanwezigheid. Net als alle andere jaren kan de Stichting weer terugkijken op een goed jaar
terug kijken. Ook blijkt uit de animo voor de besturen en de commissies dat de SJeM nog steeds zeer
gewaardeerd wordt.
Bijzondere bedankt SJeM4Kids / SJeM4Teens bestuurs- & commissie leden welke afscheid hebben
genomen:
•
•
•
•
•

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

Welkom en veel succes voor de nieuwe SJeM4Kids / SJeM4Teens bestuurs- & commissie leden
•
•
•
•

SJeM4Kids – Janco van de Graaff / Kevin Kluijtmans
SJeM4Teens – Kim van Kleef
sport & spel – Janita Kanters, Patrick van den Tillaart, Frank Wijdeven,
thema – Jurgen van der Leest
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2.

Goedkeuring notulen

Stefan de Kort

Na toelichting worden zowel de notulen algemene vergadering 23 Maart 2014 alsmede de Bijzondere
vergadering 1 November 2014 door de vergadering goedgekeurd.
3.
Algemeen verslag activiteiten/commissies 2014-2014
Vertegenwoordigers
SJeM4Kids – Jos van Hees
Grote waardering en dank voor de inzet van alle commissies en vrijwilligers. Dankzij deze inzet heeft
SJeM4Kids weer een succesvol jaar achter de rug. Ook bouwdorp is dit jaar weer uitstekend verlopen.
Na 9 jaar heeft Christine van den Elzen het SjeM4Kids bestuur verlaten en ook heeft Marieke Grassens
helaas na 1 jaar aangegeven dat de activiteiten niet langer te combineren waren met haar
werkzaamheden. Bijzonder dank voor hun beider inzet.
Met de komst van Janco van de Graaff en Kevin Kluijtmans is het bestuur gelukkig weer op sterkte en
wensen hun beiden dan ook veel plezier.
De eerste activiteit zit er inmiddels al op voor het nieuwe jaar, en met 60 kinderen voor de film en 40
kinderen welke op 6 november ’15 op zoek zijn geweest naar de Heise Mol kunnen we al weer trots zijn
op het eerste evenement. Voor de rest van het jaar staan De Casino avond, het Mammoet Voetbal, een
nieuw activiteiten en uiteraard het Bouwdorp 2016 weer op het programma. De specifieke data staan
nog niet vast maar we zullen dit communiceren zodra dit duidelijk is.
Om ervoor te zorgen dat er een vast aanspreek punt is vanuit SJeM4Kids voor de commissies is er
besloten om met een vast aanspreekpunt te werken, dit zal zijn
• Janko van de Graaff – technische Commissie
• Jos van Oss – Horeca
• Marieke van Hees – Creativiteit
• Bianca de Wit – Sport & Spel
• Shirley van Asperen – PR & Communicatie
• Jos van Hees / Kevin Kluijtmans – vertegenwoordigers algemeen bestuur
We hebben er weer veel zin in en verder geen andere bijzonderheden of opmerkingen.
SJeM4Teens – Tom van de Nieuwenhuijzen
Ook SJeM4Teens kijkt weer terug op een leuk jaar aan activiteiten. De barricade dropping was een
groot succes en ondanks dat we een aantal keer herinneringen hebben moeten sturen, is de verwachting
dat met meer dat 100 inschrijvingen ook de dropping van morgen weer een succes zal zin. Daarnaast zijn
we met een volle bus gaan zwemmen in Januari en hebben we rondom de school reünie met circa 25
kinderen een Graffiti evenement gehad welke door velen als erg leuk is gevonden.
Peter van Berlo heeft afscheid genomen van SJeM4teens en we willen hem bedanken voor alle inzet en
met de komst van Kim van Kleef hebben we voldoende daadkracht om ook dit jaar weer voor de jeugd
een en ander te organiseren.
Inmiddels wordt er al nagedacht over de 2 jaarlijkse activiteit, gelet op de wintermaanden zijn er
slechts een beperkt aantal pret parken over, en moet gekeken worden welke mogelijkheden er zijn.
Verder geen andere bijzonderheden.
Commissie Creativiteit – Manuela Hurkmans/Laura van Uden
We kijken terug op een goed jaar waar gekozen is om bestaande materialen allereerst te gebruiken
alvorens nieuwe spullen aan te schaffen. Inmiddels is de commissie ook door ’t Schakeltje benaderd om
te kijken in hoeverre spullen/materialen door de creativiteit commissie gebruikt kunnen worden.
Het wordt wel gemerkt dat de kinderen veelal zelf graag hun ideeën willen uitvoeren en er minder
interesse is voor begeleiding of met namaken van specifieke voorbeelden. Hier zal de commissie steeds
meer rekening moeten houden. Verder geen andere opmerkingen.
Commissie Horeca – Jos van Os
Ook de Horeca kijkt weer terug op een goed jaar. Met de steun van Marjon van de Tillaart en Heidi
van Doorn is het weer prima gegaan tijdens het bouwdorp. In voorbereiding voor het bouwdorp zijn in
overleg met Stefan de Kort de diverse Horeca sponsors benaderd waarbij hun medewerking is gevraagd.
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Het contract wat hiervoor is opgesteld wordt niet door allen op dezelfde wijze geaccepteerd maar de
meesten hebben ook dit jaar weer hun medewerking gegeven.
Verder geen extra opmerkingen.
Sponsor commissie – Herma Dortmans
De sponsor commissie kan terugkijken op een meer dan goed jaar waarbij de sponsor opbrengsten
extra goed zijn geweest met een opbrengst van bijna 5,000 Euro. Dankzij de steun van Ron Jansen en
William van der Velden is de commissie in staat geweest om de meer dan 50 financiële sponsors te
benaderen en zelfs een aantal nieuwe sponsors te werven. De steun voor SJeM blijft groot en het is
belangrijk dat we deze (vaak voor langere tijd) kunnen behouden.
Dankzij de administratieve ondersteuning van het secretariaat van het algemene bestuur blijft het
leuk om op deze wijze bij te kunnen dragen aan de SJeM.
Stefan de Kort vraagt namens het Algemeen bestuur een bijzondere aandacht voor extra leden voro
de sponsorcommissie omdat het een groot aantal betreft en met Herma Dortmans en Ron Janssen een
krappe bezetting kent. De verwachting is ook dat het algemene bestuur haar inzet zal moeten tonen om
bij enkele van haar sponsors de SJeM onder de aandacht te houden.
Technische Commissie – Ton van Haandel
Technische commissie kijkt terug op een actief jaar waarbij de 3 containers zijn opgeruimd en
opnieuw ingericht. Te weten een container voor de Horeca, Tenten en technisch materiaal, Sport & Spel
en andere materialen. Veel materiaal wat niet langer gebruikt werd is weggegooid.
Dave Schepers / Paul van de Tillaart zijn bereid gevonden om voor het komende jaar de keuken eens
goed aan te pakken. Daarnaast wordt er actief gezocht naar een 3-tal nieuwe containers welke de
bestaande moeten vervangen omdat dit echt nodig is. Wanneer de nieuwe container er zullen zijn zal de
technische commissie zorgen dat deze opnieuw ingericht worden zodat er veel plezier van zal komen.
De technische commissie wordt uitgebreid met Rick de Wit, Dave Schepers, Jurgen Driessen en
Harold van Doorn om zo de krachten/kennis te bundelen waardoor met name de op/afbouw tijdens het
bouwdorp snel zal verlopen.
Naast de containers zal ook de bestaande elektriciteit (grondkabel tussen de elektriciteit kasten)
vervangen moeten worden om mogelijk breukschade te voorkomen en mogelijke risico’s wanneer dit
niet gebeurt. Hierbij zal specifieke evenementen kabels moeten worden aangeschaft.
Stefan de Kort geeft aan dat het algemeen bestuur in deze de technische commissie ondersteund en
daar financiële middelen ter beschikking voor stellen, omdat er nog tijd voldoende is wordt er gelet op
eventuele materialen uit faillissement veilingen.
Commissie Sport & Spel – Marielle van Hees
Bij sport en sport is er na vele jaren inzet afscheid genomen van Gerard Sigmans welke bijna vanaf
het begin in deze commissie heeft gezeten. Met Janita Kanters, Patrick van den Tillaart, Frank Wijdeven
is de commissie weer op sterkte. Het gebruik van de extra tent door sport & spel alsmede creativiteit
tijden het bouwdorp is goed ontvangen. De vossenjacht welke tijdens het bouwdorp was georgniseerd
was een groot succes. Verder geen bijzondere opmerkingen of aanvullingen.
Commissie Poppenkast / Commissie Thema – Stefan de Kort
Stefan spreekt namens de thema commissie en alles is dit jaar wederom goed gegaan. Wilma van
Eerdt heeft afscheid genomen maar zoals iedereen heeft kunnen ervaren tijdens het bouwdorp is er in
Jurgen van der Leest een prima alternatief gevonden. Ook de poppenkast is dit jaar weer positief
ontvangen en leuk geweest.
4.

Toelichting verlengd financieel jaar

Stefan de Kort

Namens het algemeen bestuur wordt toelichting gegeven op de wijziging in de resultaten welke dadelijk
door de penningmeester zullen worden toelicht. Met het voorstel zal het financiële boekjaar veranderen
naar 1 Oktober tot en met 30 September welke gelijk loopt het schooljaar.
De vergadering gaat akkoord met deze wijziging en dus zal van komende seizoen het eerst volledige jaar
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in de nieuwe opzet vastgelegd worden.
5.

Financieel overzicht 2014

Sandra de Wit

De penningmeester geeft middels overzichten inzage in de financiële resultaten voor het kalenderjaar
2014, alsmede de eerste 9 maanden van 2015. Enkele posten worden nader toegelicht zodat
duidelijkheid is in de resultaten.
Een vraag over de kinderbijdrage en hoe deze wordt verantwoord wordt nader toegelicht waarbij deze
opbrengsten worden geadministreerd behorende bij de activiteiten en het behaalde resultaat rekening
houdt met zowel opbrengsten als kosten.
Geen verdere vragen ter verduidelijking voor de penningmeester.
De kascontrole commissie bestaande uit Toinne van de Boogaard en Berdine Nooijen wordt gevraagd
om de vergadering op de hoogte te stellen van haar bevindingen op het resultaat. Toinne geeft aan dat
de commissie zeer te spreken is over de kwaliteit van boekhouding en het detail van vastleggen, menig
vereniging kan hier van leren. De kascontrole commissie kan dan ook haar goedkeuring geven op het
gepresenteerde resultaat en stelt voor het algemeen bestuur te dechargeren voor het financiële
resultaat van kalenderjaar 2014 en het resultaat tot en met 30 September 2015.
Het algemeen bestuur dat de kascontrole commissie voor haar inzet en vooruit kijkend naar het nieuwe
seizoen 2015-2016 wordt gevraagd of er een extra persoon zitting wil nemen in de nieuwe kascontrole
commissie. Femke van der Velden stelt zich daartoe bereid, waarvoor dank. Het bestuur stelt voor dat
Berdine en Femke de controle zullen uitvoeren waarbij Toinne als reserve benaderd kan/zal worden. De
penningmeester zal hiervoor te zijner tijd contact over opnemen.
6.

Korte pauze van circa 10 minuten –
Bestuursverkiezing 2015-2016

Stefan de Kort

Stefan de Kort maakt bekend dat Ron Janssen als voorzitter zich niet langer beschikbaar stelt. Gelet op
de lange periode van inzet bij zowel algemeen bestuur als SJeM4kids, heeft het bestuur hierin
toegestemd.
Middels Kevin Kluijtmans en Kim van Kleef welke beiden nieuwe zijn toegetreden bij SJeM4Kids en
SJeM4Teens is er een aanvulling bij het hoofdbestuur. Jos van Hees en Mieke van Doorn zullen namelijk
aan het eind van dit seizoen hun activiteiten aan Kevin respectievelijk Kim overdragen als
vertegenwoordigers bij het algemeen bestuur.
De vergadering gaat akkoord de toevoeging van deze 2 nieuwe leden aan het algemeen bestuur. Ook
gaat men akkoord met de nieuwe taak verdeling
•
•
•
•
•
•
•

Louis van de Wiel – voorzitter
Stefan de Kort – secretaris
Sandra de Wit – penningmeester
Jos van Hees – vertegenwoordiger SjeM4Kids
Mieke van Doorn – vertegenwoordiger SJeM4teens
Kevin Kluijtmans – algemeen lid
Kim van Kleef – algemeen lid

Het algemeen bestuur heet Kevin en Kim welkom bij het bestuur en kijkt uit naar een leuke
samenwerking.
7.

Concept begroting 2015 – 2016

Sandra de Wit

De penningmeester geeft nadere toelichting op het voorstel voor begroting 2015-2016. De begroting
maakt het mogelijk om het voorgestelde programma van activiteiten conform voorgaande jaren door te
zetten. Hierbij wordt opgemerkt dat de stichting in principe aan stuurt op een NIHIL resultaat en dus het
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geld zoals bestemd voor de SJeM optimaal te gebruiken. Eventuele kinderbijdrage is bedoeld om het
eventuele tekort op te vangen.
Opbrengsten
Subsidie Gemeente Veghel geschat op
Sponsor opbrengsten geschat op
Overig (oa Rente Spaargeld)
Kosten
Kinderbijdrage moet hier nog vanaf, indicatie 2014 – 2,900 Euro

€ 11.100
€ 7.250
€ 3.500
€ 350
€ 14.025
€ -2.925

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

€ 4.150
€ 500
€ 1.000
€ 850
€ 700
€ 1.000
€ 100

SJeM4Kids
Kleine activiteiten (film / disco)
Casino
Activiteit voor jongste Kids
Mammoet (icm SJeMTeens)
Bouwdorp

€ 7.050
€ 300
€ 250
€ 250
€ 650
€ 5.600

SJeMTeens
Barricade dropping
Zomeractiviteit
Winteractiviteit (1x p 2/jaar groot)
Extra activiteit

€ 2.825
€ 375
€ 900
€ 1.300
€ 250

De vergadering gaat akkoord met de begroting.
8.
Jaarplanning 2016 – 2016
SJeM4Kids
6 november
film ‘Minions’
Wie is de Heise Mol ?
januari ‘16
casino avond
activiteit onderbouw
april ‘16
mammoetvoetbal
juni ’16
zomeractiviteit
29 augustus – 2 september ‘16
bouwdorp 2016
9.
Woord van dank – Rondvraag

Stefan de Kort
SJeM4Teens
14 november
barricade dropping
januari/februari
winteractiviteit
april
mammoetvoetbal
juni/juli
zomeractiviteit

Louis van de Wiel

Louis van de Wiel als nieuwe voorzitter bedankt Ron Janssen voor zijn inzet en ontvangt een bloemetje.
Daarnaast wordt de secretaris bedankt voor alle inspanning waardoor alle vergaderingen en dergelijk
goed verlopen.
Ron Janssen vermeld trots te zijn op hetgeen de SJeM reeds heeft bereikt, waarbij de realisatie van
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Skatebaan en Pannaveld beiden als zeer positief heeft kunnen ervaren. Hij doet een oproep aan de
vergadering om door te gaan het nadenken van nieuwe projecten omdat de ervaring er is dat er
bijzondere budgeten beschikbaar zijn voor dergelijke initiatieven. Dus als er bijzondere wensen zijn dan
graag dit aan het algemeen bestuur of hem laten weten zodat we gekeken kan worden welke
mogelijkheden er zijn. Daarnaast geeft Ron aan dat hij zijn betrokkenheid bij de SJeM nog graag samen
met Herma doorzet binnen de sponsors commissie en hij graag de taken over geeft aan Louis als nieuwe
voorzitter en er vertrouwen in heeft dat dit goed is.
Louis bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en spreekt de verwachting uit dat we er samen
met alle andere leden van het algemeen bestuur ook dit seizoen weer een mooie invulling kunnen geven
aan alle SJeM activiteiten.
Rondvraag
Herma Dortmans – Vanuit een aantal sponsoren is commentaar gekomen dat met niet geheel op de
hoogte is van de SJeM activiteiten en ook wordt met slecht op de hoogte gehouden. De vraag is hoe het
algemeen bestuur hier aandacht voor zal hebben ?
Het bestuur antwoord dat dit specifieke item reeds besproken is en het belang van sponsors voor de
stichting. Middels een specifiek communicatie plan, welke tijdens de laatste vergadering van 3 november
jl. is goed bevonden wordt concreet invulling gegeven aan verbetering van de communicatie binnen de
SJeM. De verwachting is dat door meer reguliere berichten en gebruik van verbeterde social media we
gedeeltelijk in deze behoefte gaan voorzien.
Geen verdere vragen.
Einde vergadering 21:45
Aldus opgemaakt 14 November 2015 en akkoord bevonden op 10 November 2016.
Stefan de Kort, Secretaris SJeM
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