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FINANCIEN

INSTEMMING MET TOEKOMSTPLAN SC BANT

Op de ledenvergadering van
afgelopen woensdag hebben
de leden, na een toelichting
door
de
penningmeester,
decharge verleend. Daarmee is
het financieel jaarverslag 20172018 definitief vastgesteld door
de leden.

Tijdens de ledenvergadering op 23 januari jl. hebben de
leden ingestemd met het verder uitvoeren van het
toekomstplan waarbij de onderdelen van SC Bant zelfstandig
verder gaan. Op dit moment is de SC Bant nog een omnisportvereniging waarin het voetbal, volleybal, jeu de boules,
darts en het multifunctioneel centrum “de Akkers” zijn
ondergebracht. In de ledenvergadering op 23 januari jl. is
door de leden besloten om de omni-sportvereniging op te
heffen zodat de verschillende onderdelen als zelfstandige
verenigingen verder kunnen.

VOG
Tijdens de ledenvergadering,
verzorgde Cindy Okkes een
presentatie over de VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag).
Vanaf dit seizoen is het voor
vrijwilligers,
binnen
de
afdeling voetbal, die jongeren
tot 18 jaar coachen en
begeleiden verplicht een VOG
aan te vragen. De afdeling
voetbal
heeft
o.a.
een
gedragscode opgesteld en een
vertrouwenspersoon
aangesteld.

Onderzoek toekomstscenario.
Op 18 juni 2018 werden er al diverse toekomstscenario’s
voorgelegd aan de leden. Hierbij kreeg het bestuur de
opdracht om het toekomstscenario uit te werken waarbij
volleybal, jeu de boules en darts zouden worden
verzelfstandigd en waarbij het voetbal en het MFC “de
Akkers” overblijven in de SC Bant. Een werkgroep heeft de
afgelopen maanden, met behulp van een externe begeleider
van Sportservice Flevoland, dit toekomstscenario verder
onderzocht. De resultaten van dit onderzoek werden op 23
januari jl. tijdens de ledenvergadering gepresenteerd.

Ook andere afdelingen binnen
SC Bant kunnen hier
hun
voordeel mee doen. Het
belangrijkste doel van deze
aanpak is dat iedereen in een
veilige omgeving kan sporten.
Cindy riep tot slot de leden op
om samen te werken aan die
veilige sportomgeving binnen
onze vereniging.

Sportverenigingen zelfstandig verder.
Uit het onderzoek werd duidelijk dat het de beste optie is als
de sportverenigingen zelfstandig verder gaan. De leden
konden instemmen met de resultaten van het onderzoek. Het
bestuur kan nu de werkzaamheden oppakken zodat de
afzonderlijke verenigingen voor de zomer van 2019 zijn
opgericht. Hierbij gaan de darts en de jeu de boules verder
als vriendenclubs. Voor het volleybal zal een nieuwe
vereniging worden opgericht.

WAT ALS IK VRAGEN
HEB?
Vragen kun je richten aan de
voorzitter van jouw afdeling.
Dagelijks bestuur
Theo Vos 06-53251769
Afd. Voetbal
Arjan Hoekstra 06-18086448
Afd. Volleybal
Peter Huizinga 06-53416731
Afd. Darts
Marcel Hutten 06-38324271
Afd. Jeu de Boules
Hanjo de Groot 06-42108796
Exploitatie MFC
Marcel Hutten 06-38324271
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