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1. Openingswoord en mededelingen van de voorzitter en eventueel ingebrachte stukken
 Konnie opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder welkom. Vanwege de
coronacrisis is de vergadering twee maanden later dan gepland. Er is een aantal leden
geraakt door het corona-virus. Deze mensen zijn ook allemaal weer herstellende.
Tot de coronacrisis uitbrak ging het goed met de Buurtvereniging. Er was een spaarpot, maar
die is nu snel aan het verdwijnen. Er wordt bekeken of er aanspraak kan worden gemaakt op
gelden bij de gemeente of uit fondsen. Er heeft ook een overleg plaatsgehad met alle wijken buurtverenigingen hetgeen geresulteerd heeft in het opstellen van een verzoek om steun
aan de gemeente met als doel de wijk- en buurtverenigingen op de been te houden. Er wordt
afgewacht of dat iets op gaat leveren.
 In februari is nog een nieuw rvs-aanrecht in de keuken geplaatst met een nieuwe kookplaat
en frituurbakken. Er is nog een bedrag gereserveerd voor EHBO-lessen en de aanschaf van
een nieuwe AED. Verder is de vloer in het gebouw professioneel gereinigd en in de was
gezet.
 Voor volleybal, aerobics en badminton is aan de gemeente verzocht om een nieuw
huurcontract vanaf 1 september 2020. Deze activiteiten kunnen wellicht weer starten op 1
september. Wordt dit anders dan zal er met de gemeente overleg plaatsvinden.
Tekenen en schilderen voor volwassenen gaat al wel van start. Voor kinderen nog niet.
 Aanstaande vrijdag (26 juni) komt wnd. burgemeester Lokker op bezoek in de Patio.
 De huttenbouwweek in augustus gaat zeer waarschijnlijk wel door.
Ingekomen stukken
 Een vraag over de aanwending van de reserves van SOD.
 Een vraag aan het bestuur of men nog plannen heeft om te komen tot nieuwe
initiatieven/activiteiten in 2020



Een verslag over de activiteiten van DEZO (Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer). Dit
verslag is opgesteld door Hans Fossen en zal op de website van SOD worden geplaatst.
Jim Cristini geeft nog aan dat sinds kort de mogelijkheid bestaat om informatie van de
website te downloaden.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2019
N.a.v.:
Punt 9: Marianne Nieuwlaat vraagt of het nieuwe kassasysteem nu wel werkt. Josee antwoordt
dat het systeem meer op de horeca gericht blijkt te zijn. Zoals het bij SOD gebruikt wordt is het
niet handig gebleken. Er kan niet alfabetisch op naam worden gezocht worden. Bij het afrekenen
kost het nu teveel tijd om op te zoeken wat per persoon is geconsumeerd. Het systeem is wel
makkelijk bij het uitrekenen van de bonnen. Josee gaat het bedrijf nog een keer benaderen m.b.t.
de mogelijkheden.
Jim heeft als voorstel om consumptiebonnen te gaan gebruiken.
De notulen worden vastgesteld.
3. Jaarverslag 2019
Het jaarverslag wordt vastgesteld.
4. Financieel overzicht 2019
Toelichting op de cijfers
Vanuit het Groene Lint is € 90.000 gestort op de rekening van SOD voor het project De Uitdaging
dat in 2020 is beëindigd. SOD heeft voor dit project alleen de administratie gevoerd. De nog
resterende gelden zijn over de deelnemende organisaties verdeeld. Het aan SOD toegewezen
bedrag is onder meer aangewend voor de keuken en de nog aan te schaffen AED. Ook kunnen
ten laste van dit budget nog EHBO-cursussen worden gevolgd.
We hebben af kunnen sluiten met een positief saldo van € 8.000,-. Hierbij moet worden
aangetekend dat dit inclusief een teruggave is van in het verleden betaalde energiebelasting van
€ 6.000 ,- zodat het eigenlijk positief saldo € 2.000,- bedraagt.
Er is een eigen vermogen van € 35.000. Er is gevraagd wat daarmee wordt gedaan. Josee geeft
aan dat dit in reserve wordt gehouden. Het doel van de reserve was om, ingeval de subsidie
onverhoopt zou wegvallen, SOD in staat te stellen de activiteiten nog tenminste een jaar voort te
kunnen zetten. Door de coronacrisis en de daardoor wegvallende inkomsten zal een aanzienlijk
deel van deze reserve voor het te verwachten tekort worden aangewend. Er wordt op dit
moment uitgegaan van een tekort van € 10.000,-. Dit kan echter nog wijzigen.
Hans Fossen heeft per mail een vraag gesteld over wat er wordt gedaan met dit eigen vermogen.
Het blijkt dat bij de stukken pagina 11 mist. Dit heeft verwarring opgeleverd. Josee zal contact
met Hans opnemen om dit op te helderen.
Kascommissie

Hans van Hezewijk en Jim Cristini zitten in de kascommissie. Het verslag van de kascommissie
wordt door Jim Cristini en Joop Wijsmuller ondertekend. Joop Wijsmuller tekent namens Hans
van Hezewijk.
5. Decharge van het bestuur voor het door haar gevoerde beleid
Door de vergadering wordt aan het bestuur decharge verleend voor het door haar gevoerde
beleid en financieel beheer. Vier SOD-leden die verhinderd waren de vergadering bij te wonen
hebben schriftelijk aangegeven het bestuur decharge te willen verlenen.
6. Begroting 2020
Er was een begroting gemaakt, maar die staat nu op losse schroeven vanwege de coronacrisis. Er
zijn veel minder inkomsten terwijl de uitgaven bijna gelijk blijven (met uitzondering van de
barinkopen natuurlijk). De begroting wordt vastgesteld. In het najaar zal een herziene begroting
worden opgesteld.
7. Benoeming kascommissie voor 2020
Hans van Hezewijk en Jim Cristini verlaten de kascommissie. Jim blijft wel reserve-lid.
Joop Wijsmuller stelt zich beschikbaar. Er wordt dus nog een tweede lid gezocht. Via mail en
website zal hier aandacht aan worden gegeven.
8. Verkiezing bestuursleden
Konnie geeft aan dat zij voor nog één jaar voorzitter wil zijn. Gertjan wordt herbenoemd. Josee is
ook nog voor één jaar herkiesbaar. Dit betekent dat er een tweetal vacatures ontstaat voor
voorzitter en penningmeester. Doordat de secretaris Coby Stichter al eerder haar functie heeft
moeten opgeven, bestaat ook hiervoor een vacature.
Konnie geeft aan dat de huidige bestuurswerkzaamheden niet meer door het dagelijks bestuur,
dat uit drie personen bestaat, kunnen worden uitgevoerd. Het is eenvoudigweg teveel!
Er wordt dus een dringend beroep op de leden gedaan om zich aan te melden voor een
bestuursfunctie. Ook mensen die het bestuur op welke wijze dan ook kunnen ondersteunen
zullen met open armen worden ontvangen.
Als er aan het eind van dit jaar geen zicht is op nieuwe aanwas voor het bestuur zou dit het einde
kunnen betekenen voor SOD.
Via mail en website zal een oproep worden gedaan.
9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
 Jan Nieuwlaat kondigt aan dat hij zijn ondersteunende werkzaamheden en zijn activiteiten
m.b.t. de dagelijkse gang van zaken binnen de Patio wil beëindigen.
 De buurtinlooppunten komen nog een keer bij elkaar om de uitgevoerde activiteiten te
evalueren.
 Gelet op de druk die de door gemeente aan SOD gevraagde activiteiten met zich meebrengt
voor het bestuur, wordt door de aanwezigen gesuggereerd dat het misschien beter is deze








activiteiten, die eerder door de gemeentelijke wijkbureaus werden uitgevoerd, niet meer te
continueren. En je weer te concentreren op de eigen buurtactiviteiten.
Met de verantwoordelijk wethouder zal hierover nog overleg worden gevoerd.
Henk: gaat het dansen weer van start? Antw: Dit hangt af van de versoepeling van de
coronamaatregelen.
Lody: Mag het kerststuk dat op de “schouw” staat worden opgeruimd?
Dit zal gebeuren.
Huttenbouw: er is een streng protocol opgemaakt voor het geval dat die doorgaat. Er kan
gebruik gemaakt worden van de toiletten bij Kern kinderopvang. Misschien is het een idee
om Dixies te huren.
Er komen 70 kinderen + begeleiding.
Jan bedankt het bestuur voor hun inzet.
Joop: de bridge op donderdag gaat voorlopig nog niet door. De contributie is opgeschort. Het
is nog onduidelijk wanneer het bridgen weer gestart kan worden.

10. Sluiting
Konnie dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.

