Victoria Squash Rotterdam
ALV 11 november 2017
Notulen

Aanwezig
Bestuur Johan Camps, Rita Ramkisoen, Dennis Huisman, Mei Haighton, Elma Lammers,
Ronald Permentier,
Johan Haijer, Trudy Scheffers, Paul Driessen, Arie Langstraat, Richard Advocaat, Erik
Leden
van der Spek, Loek Bles, Rita Ramkisoen
Overig Yvon Bles (ledenadministratie)
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Agendapunt
Opening en mededelingen, vaststellen agenda
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Uitgaven eredivisie seizoen 2016/2017 (bijlage 1 en 2)
-Er wordt gevraagd naar een overzicht van de eredivisie 17/18. Deze staat niet op de
agenda voor deze ALV en wordt nu dus niet besproken maar later wel gemaakt.
-Erik merkt met betrekking tot de verkoop van de ondervloer op dat de vloer zelf een
desinvestering was en we daarom de opbrengsten uit de dubbel geleverde ondervloer
hadden moeten gebruiken om deze kosten te compenseren ipv voor de eredivsisie
-Erik vindt ook dat het bedrag dat de 75 jaar commissie over had op de begroting en
geschonken heeft aan de eredivisie hier niet voor had mogen worden gebruikt
-We geven aan dat dit voortschrijdend inzicht betreft en we hier voortaan anders mee
omgaan
-Er wordt een suggestie gedaan om de eredivisie in een stichting onder te brengen. Peter
geeft aan dat dit niet kan omdat een stichting geen leden heeft.
-Eric geeft aan dat er een procedure vastgesteld moet worden voor de betaling aan
eredivisiespelers die bevestigd moet worden door een accountant.
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Begroting kalenderjaar 2017 en 2018 (bijlage 3)
Er wordt een wijziging doorgevoerd in procedure rondom het SBN lidmaatschap. Waar
we voorheen alle leden opgaven geven we straks alleen nog de competitiespelers op en
de leden die aangegeven hebben een bond lidmaatschap te willen. De kosten voor een
basis lidmaatschap bedragen 12,5, voor competitiespelers is dit 27,50. De reden hiervoor
is dat wij vinden dat de bond te weinig waar voor dit geldt biedt en wij het enige
squashcentrum zijn die al hun leden opgeeft.
Toelichting en beantwoording van vragen nav de begroting

Onderhoud:
Er waren nog geen plannen gemaakt of geld gereserveerd om onderhoud in de toekomst
te waarborgen. Hierin voorziet het meer jaren onderhoudsplan. Met betrekking tot 2018
geldt dat de 10k deels een reservering is en deels dat jaar wordt uitgegeven.
Paul geeft aan dat er dan twee posten moten komen in de begroting: onderhoud en
reservering onderhoud.
Erik merkt op dat we er rekening mee moeten houden dat we banen van de SV huren,
dat sommige kosten dus ook bij de SV moeten liggen. Hier houdt de
onderhoudscommissie al rekening mee.
SJR
Geld wordt gebruikt voor het opleiden van de jeugd, ook tot topsporters en
eredivsiespelers. De binding tussen jeugd en de club is een belangrijk aandachtspunt.
Er wordt gevraagd of 4000 euro niet te weinig is om deze plannen te realiseren. Dennis
geeft aan dat er ook extra geld binnenkort vanuit sponsoren.
Ter verduidelijking wordt opgemerkt dat de SJR geen aparte stichting is.
Johan Haijer doet de suggestie dat we een investeringsplan zouden kunnen maken waar
de SJR ook onderdeel van uit maakt.
Clubleven
Investeren in het clubleven is goed voor ons imago en ook voor de horeca inkomsten.
Daarom willen we deelname aan de leagues promoten, clubkampioenen zichtbaar
maken op de club, gesloten toernooien en niet squash-gerelateerde activiteiten
organiseren.
Clubsponsoren
We willen ons topsport imago en jeugdimago gebruiken om jeugd aan ons te binden en
sponsoren sponsoren onderling aan elkaar verbinden. Dit doen we onder andere door
het organiseren van netwerk en inspiratie events. In ruil voor hun bijdrage kunnen
sponsoren naamsbekendheid verwerven via borden boven onze banen en onze social
media kanalen.
Loek doet de suggestie om samen met de andere vereniging van de SV businessevents te
organiseren: bijvoorbeeld met hockey.
Johan Camps geeft aan dat hij nog leden zoekt voor een commissie. Johan H: maak
gebruik van de studenten/stagiaires.
Marketing
Ronald licht toe dat het marketingbudget grotendeels (5000) voor de promotie en
realsiatie van de Rotterdam Open is bestemd.
RO draagt bij aan beeldovrming van Victoria zowel in de squashmarkt als in de
bedrijvenmark in de regio. Om dit groter te maken willen we er volgend ook weer een
proftoernooi van maken ook met tennis, padel. Wij investeren om ook meer sponsoren
binnen te halen.

Inkomsten verhuur
-Arie vraagt of we een overzicht kunnen maken met de inkomsten uit de verhuur. Dit
gaan we doen.
-Focus maakt veel gebruik van onze ruimten. Hoeveel levert dit op en weegt dit op tegen
de hindernis die het oplevert? Als dit niet zo is bij een volgend contract meer vragen of
niet verlengen (ook namens Trudie).
Ronald vult aan dat we voor fitness de afspraken in beeld hebben gebracht. Contract
met Focus voor gebruik met de ruimte, onderhoud door Good Conditions
Peter Soek betaalt een vergoeding voor gebruikt en beheert de ruimte op de momenten
dat hij er is.
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Decharge penningmeester: Peter Groenhuizen
Decharge Peter: Rita heeft zich kandidaat gesteld (verkiezing in januari). We bedanken
Peter. Hij gaat zijn focus leggen op andere dingen in de vereniging. De ALV verleent
decharge.
Peter geeft aan dat we er financieel gezonder voor staan dan bij zijn start. Hij heeft
vertrouwen in Rita als zijn opvolger. Peter blijft de boekhouding nog tot 1 januari doen
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Rondvraag
Johan H vraagt naar de inkomsten vanuit de horeca. Peter geeft aan dat deze apart
worden geadministreerd. Begin volgend jaar kunnen we zien wat het resultaat is van de
verzelfstandiging in de stukken van de SV. Loek: we kunnen een transparant plaatje
maken van de doorbelasting van de SV aan de verenigingen. Deze vragen kunnen we aan
Hans S stellen.
Paul: beloning voor leden die nieuwe leden aandragen? Bijvoorbeeld via een geldbedrag
of anders via de Rotterdam Pas.

