Verslag 3de algemene ledenvergadering van S.V. Argo gehouden op
zaterdag 7 april 2022.
1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering en vraagt 1 minuut stilte voor de overleden
leden: Jan Cox, Maan van Neer, Frans Notermans, Lei Corten, Léon Honnef. In
verband met een positieve coronatest kan ons bestuurslid Mat Jasper niet aan de
algemene ledenvergadering deelnemen.

2. Vaststelling definitieve agenda.
De voorzitter neemt de agenda door en vraagt de vergadering of er nog punten
zijn welke nog behandeld moeten worden, Daar hier uit de vergadering geen
reactie komt wordt de agenda als definitief beschouwd.

3. Vaststellen notulen ledenvergadering 27 maart 2021
Daar er geen vragen zijn vanuit de vergadering worden deze onder dankzegging
aan de samensteller, Wil Conjour, door de vergadering goedgekeurd.

4. Jaarverslag secretaris aangaande seizoen 2020/2021.
Het jaarverslag van de secretaris Met dankzegging aan de secretaris wordt het
reeds gepubliceerde verslag.

5. Financieel jaarverslag 2020/2021.
Wilbert Mulleners geeft een toelichting op het boekjaar. Er is een negatief resultaat
van € 4.600,00. Mede door diverse subsidies van diverse instanties valt het
resultaat nog mee.

6. Verslag van de kascontrole commissie.
Rob Coenen en Tom Kitzen hebben de kascontrole voor hun rekening genomen.
Rob Coenen doet het verslag waarbij hij enkele aanbevelingen doet welke hij bij de
controle zijn aangedragen.

7. Verkiezing leden kascontrole commissie.
Rob Coenen neemt afscheid van de kascontrole commissie omdat hij vanwege het
gegeven dat hij twee de kascontrole gedaan heeft, moet aftreden. Tom Kitzen zal
volgend jaar weer als lid fungeren. Betekent dat er 2 nieuwe leden nodig zijn
waarvan 1 als waarnemend lid acteert. Als nieuw lid geven zich op Rick Hansen en
Caspar Vossen. Van de nieuw opgegeven leden zal een lid waarnemend en het
andere lid samen met Tom Kitzen de kascontrole doen voor het komende seizoen.

8. Vaststelling van de begroting S.V. Argo voor het seizoen 2021/2022.
Als gevolg van onder ander de gestegen inkoopprijzen is S.V. Argo genoodzaakt
om de consumptieprijzen hierop aan te passen. Voor de reguliere losse verkoop
gaat naar de prijs naar € 2,00. De consumptiekaart wordt verhoogd naar € 17,50.
De ingangsdatum van de verhoging is 1 mei 2022. De prijsaanpassingen voor de
speciale dranken worden in overleg tussen Wilbert en Agnes vastgesteld.

9. Vaststelling contributie S.V. Argo voor het seizoen 2021/2022.
De eerste inschatting is dat de contributie ongewijzigd blijft. Indien uit de
samenstelling van de begroting blijkt dat een ophoging noodzakelijk is dan zal die
worden doorgevoerd. Er vindt tevens een discussie plaats omtrent de verhoging
van de consumptieprijs plaats, besloten wordt om de prijs van de “kaart” naar
€ 17,50 te verhogen en consumpties via contante betaling te verhogen naar € 2,00.
10. Bestuursverkiezing.
Vanuit het huidige bestuur hebben vanwege het rooster van aftreden Wil Conjour
en Mat Jaspers aangegeven zich wederom herkiesbaar te stellen voor een periode
van drie jaar. Vooraf gaande aan de vergadering heeft wederom zich niemand als
kandidaat aangemeld om plaats te nemen in het bestuur.
Van de totaal uitgebrachte stemmen krijgt
Mat Jaspers 28 voor, 0 tegen en 0 ongeldig.
Wil Conjour 27 voor, 0 tegen en 1 ongeldig.
11.Bestuursmededelingen.
Middengebied. Enkele actuele punten met betrekking tot het middengebied zijn: er
lopen twee bezwaren tegen de realisatie van het middengebied. Daarnaast heeft
vorige week bij de Raad van State een procedure omtrent opschorting gediend.
Uitspraak is voorzien binnen een periode van twee weken. Als de schorsing wordt
gehonoreerd dan kan niet met de start van daadwerkelijke activiteiten op de locatie
van het middengebied gestart worden totdat de beide bezwaarprocedures
doorlopen zijn. Afgelopen week heeft het bestuur een overleg met een delegatie
van de gemeente Sittard-Geleen gehad. Hierin is aangegeven dat er inmiddels een
architectenbureau is betrokken voor de verdere uitwerking. Omdat er geluiden
rondzingen dat in augustus 2022 “de schop in de grond zou gaan” heeft het
bestuur deze vraag gevraagd aan de gemeente. De gemeente gaf hierop aan dat
dit erg optimistisch is. Afhankelijk van de schorsingsprocedure zal de fysieke start
op zijn vroegst eind @2 of begin @3 2023 zijn. Dit betekent dat wij op zijn vroegst
in het seizoen 2024/2025 van de nieuwe accommodatie gebruik kunnen maken.
Met betrekking tot de vulling van het kunstgras werd nog aangegeven dat dit niet
het gebruikelijke rubber is, maar nieuwe materialen. De rubbervariant verdwijnt.
Het bestuur zal een bezoek brengen aan een vereniging waar deze ondergrond al
gebruikt wordt.
Locatie Grevenbicht. Het bestuur zal zich in de aanloop naar het nieuwe seizoen
nadrukkelijk beraden over de sluiting van het complex in Grevenbicht. Met daarbij
de aantekening dat er alleen in geval van nood nog gebruik gemaakt kan worden
van deze locatie, en dan alleen van het bijveld waar de verlichting functioneert. Dit
in het belang van de vereniging, het gebruik van twee locaties is verre van
optimaal. Daarnaast spelen argumenten zoals financieel, organisatorisch, alles op
1 locatie, een kantine met een volledig assortiment. Op deze wijze werken wij ook
toe naar de unilocatie, hier hebben wij straks ook maar de beschikking over 1
verlicht veld. In gezamenlijk overleg vaststellen hoe dan een en ander dan ingevuld
kan worden.
Zorgen over invulling bestuur, commissies, kader elftallen, zeker richting het
volgende seizoen. Maar daarnaast ook support commissie voor ten behoeve van
het middengebied. Hier wordt echt nadrukkelijk support gevraagd
Voor de volledigheid, de hoofdtrainer voor volgend seizoen is André Boessen
Het bestuur is bezig met een inventarisatie van de jubilarissen en zal op een
geschikt moment hier gepaste aandacht aan schenken.

Het bestuur heeft besloten om Rob Colaris als eerste erelid van S.V. Argo te
benoemen op grond van zijn verdiensten van voorheen V.V. Obbicht en ook voor
de fusieclub S.V. Argo. Een greep uit het verleden van Rob: lid sinds 1 augustus
1969, de rol van jeugdleider en jeugdcoördinator vervuld. Bijgedragen aan de
organisatie en tevens als leider gefunctioneerd tussen het jaarlijkse jeugdkamp dat
een week duurde. Bestuurslid geweest van het jeugdafdeling van V.V. Obbicht.
Speler van het eerste elftal van V.V. Obbicht. Teamleider van het eerste team van
V.V. Obbicht en S.V. Argo vanaf het seizoen 2011/2012. Dit leiderschap heeft
geduurd tot en met het seizoen 2020/2021. Maar ook tijdens de wedstrijd dat onze
huidige trainer Eric van der Leur ziek was in Langeberg weer meteen bereid om
zijn bedrage te leveren. (net zoals anderen ook trouwens). Rob van harte
gefeliciteerd met deze benoeming als erelid.
12 Rondvraag,
Er zijn door Ger Driessen op voorhand een viertal vragen ingediend.
Samenwerking tussen tennisclub en de S.V. Argo is niet ideaal. Dit is bij het
bestuur bekend.
Dit heeft met name te maken met het bemannen van de commissies, met name de
commissie die gaat over de samenwerking in de gezamenlijke kantine. Kortom als
er kandidaten voor de commissies zijn dan zal dit de samenwerking ten goede
komen.
Hoe krijgt S.V. Argo organisatorisch de zaken op orde.
Zoals al bij de bestuursmededelingen aangegeven zal er ondersteuning moeten
komen om dit op de rit te krijgen.
Hoe kan de terugloop in leden gestopt worden. In de wandelgangen gehoord dat
een aantal spelers van het eerste elftal stoppen en weet de nieuwe trainer hiervan.
Hier is de technische commissie nadrukkelijk mee bezig en ja de trainer weet dat
er spelers gaan vertrekken.
Hoe kunnen wij realiseren dat de diverse jeugdelftallen in alle categorieën weer
bezet worden.
Hier heeft de voorzitter op dit moment hier geen antwoord op.
Wil Salden: Hij proeft dat in de vereniging dat er nog een groot belang is om zo
hoog mogelijk te spelen ook als dit er niet in zit. Hij haalt nog aan dat meerdere
verenigingen problemen hebben.
Jo Props: Vraagt hulp voor het wandelweekend in december. 3 dagen hard
werken in dat weekend levert financieel veel op.
Jos Lemmens: Hij haalt nog eens aan dat de vaak de opmerking wordt gemaakt
die van Beeg en die van Obbeeg. We zijn toch een vereniging en de bij de
jeugdspelers leeft dit helemaal niet.
Rob Coenen: Hij vindt de ballen soms veel te hard.
Wil Conjour antwoord hierop dat de ene persoon de ballen goed vindt en de
andere niet. Hij zal hier rekening proberen te houden.
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering en dankt de aanwezige leden voor hun
inbreng.
Wil Conjour, secretaris

