
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN S.V. KDO 24 november 2022 

Aanwezig: Andy Verstelle (voorzitter), Cora Bartels (secretaris), Harry van de Rotten (penningmeester) en Peter Oudshoorn 
(beheer en onderhoud), Ineke Hogerwerf, Carl Verhagen, Astrid Kooijman, Gert de Vries, Corrie van Rijn, Leon van der 
Knaap, Thea Verzaal, René de Jong 

Afwezig met kennisgeving: -- 

1. Opening door de voorzitter 
Andy Verstelle opent de vergadering om negen uur en heet iedereen van harte welkom.  
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 
 
2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 11 december 2021 
Er zijn geen vragen en opmerkingen, waarmee de notulen worden vastgesteld. 
 
3. Mededelingen en ingezonden stukken 
Er zijn geen mededelingen, noch ingekomen stukken. 
 
4. Bespreking jaarverslag 
Het jaar 2021/2022 werd net als het jaar daarvoor gekenmerkt door corona, met allerlei beperkende maatregelen die 
regelmatig veranderden. Voor de leden die lid zijn gebleven van 2020/2021 naar 2021/2022 is een ‘coronakorting’ 
gegeven aan het begin van seizoen 2021/2022. Deze was reeds in de cijfers 2020/2021 gereserveerd. 
Enkele highlights: sportpark rookvrij, parkeerterrein is af, gedragsregels (bij alle sportverenigingen in de gemeente 
Uithoorn), nieuwe ledenadministratie, survivalbaan uitgebreid, hoofdveld vervangen en beachpark aangelegd. 
Er zijn geen vragen. Het verslag wordt hiermee vastgesteld. 
  
5. Bespreking financiële stukken 
De penningmeester geeft een mondelinge toelichting op het financiële verslag.  
Gas- en elektracontract loopt tot en met 31 december 2023. Begin 2023 zullen we gaan kijken hoe we het nieuwe contract 
met ingang van 1 januari 2024 kunnen insteken.  
We hebben dit seizoen een reservering duurzaamheid van € 40.000 gemaakt voor eventuele energiebesparende 
maatregelen. 
Voor de sporthal is een reservering gemaakt van € 20.000 nu de sporthal volledig is afgeschreven. 
Met de gemeente wordt onderhandeld over het onderhoudscontract, wat betaalt de gemeente en wat komt voor 
rekening van KDO. 
We zijn een financieel gezonde vereniging. 
 
Verslag kascontrolecommissie:  
Thea Verzaal van de kascontrolecommissie is aanwezig. De commissie heeft ook schriftelijk verslag uitgebracht: ze is 
positief, er zijn geen onregelmatigheden gevonden.  
De controle is over 2 avonden verdeeld. De eerste avond zijn alle afdelingen gecontroleerd en op de tweede avond de 
financiën van het HB.  
De kascontrolecommissie stelt voor de penningmeesters, zowel van het hoofdbestuur als van de afdelingen, te 
dechargeren voor het door hen gevoerde beheer. De algemene ledenvergadering gaat akkoord met dit voorstel. 
 



6. Bestuursverkiezing 
Harry van de Rotten staat op het rooster van aftreden. Harry is herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten voor de functie 
van penningmeester. Met acclamatie gaat de vergadering akkoord met zijn herbenoeming. 
 
7. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
8. Sluiting 
Andy sluit de vergadering om 21.25 uur en dankt eenieder voor zijn/haar inbreng.  


