
Notulen van de Algemene Ledenvergadering 28 november 2016.  
 
Aanwezig 48 leden, inclusief het bestuur. 
Aanvang vergadering  20.35 uur.  
Sluiting vergadering 21.50 uur. 
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Opening door de voorzitter. 
Voorzitter, Bertus Hendriksen, heet alle aanwezigen leden van harte welkom op deze A L V najaar 2016, de eerste 
Algemene Ledenvergadering ons nieuwe clubhuis. Het is mooi om nieuwe gezichten te zien van de leden die deel uitmaken 
van het jeugdkader. 
 
Mededelingen bestuur: 
De voorzitter memoreert het volgende:  

- De felicitaties gaan uit naar het team JO-13, de eerste kampioenen in de najaarscompetitie op het Kastanjebos. 
- Bestuurslid / penningmeester Jan Randewijk heeft voor hem motiverende redenen, die hij niet met het bestuur 

heeft gedeeld, eind oktober besloten per direct het penningmeesterschap te beëindigden. Het bestuur betreurt 
de wijze waarop Jan afscheid van de vereniging heeft genomen. Jan, die veel voor de vereniging heeft betekent 
en voor de realisatie van het nieuwe sportpark veel heeft bijgedragen heeft dit niet verdiend. Het is echter zijn 
keuze geweest. De financiën en verantwoording had hij uitstekend voor elkaar. 

- Het bestuur, voor een voldongen feit gesteld, is op zoek gegaan voor de vervanging van Jan Randewijk. Besloten 
werd om tot een financiële commissie te komen waarbinnen de vele taken van een penningmeester konden 
worden verdeeld. Voor de commissie werden benaderd Leo Frijlink, Anita van Meerveld en Monique de Rooij. 
Alle drie zegde toe hun medewerking te verlenen en de voortgang te waarborgen. Het bestuur en de leden uitte 
hun dankbaarheid met een luid applaus. 

- Bij de ingebruikname van het nieuwe clubhuis heeft Paul Bruin de taken van Bas Bos als clubhuisbeheerder 
overgenomen. Hij wordt hierbij ondersteund door Henk Janssen en is aanspreekpunt voor de leden en het 
bestuur. 

- I.v.m. de ontstane onrust omtrent het spelen op kunstgrasvelden heeft het bestuur besloten ook ons veld te laten 
keuren. De monsters daartoe zullen volgende week worden genomen. Het bestuur neemt vooralsnog geen 
maatregelen in afwachting van de definitieve uitslag. Zowel de KNVB als de gemeente hebben laten weten dat er 
veilig gebruik kan worden gemaakt van het kunstgrasveld.           

- Grote Club Actie: De verkoop loopt uitstekend en de verwachting is dat de beschikbare 1500 loten verkocht gaan 
worden.  

- Het clubhuis sluit op 22 december na de tientjesavond tot 5 januari. Op 7 januari is de traditionele  
nieuwjaarsreceptie met dit jaar erwtensoep. Bij deze gelegenheid wordt ook de speeltuin geopend. 

- De vereniging gaat deelnemen aan de 35+ competitie op de vrijdagavond. Hiervoor hebben zich 17 leden 
aangemeld.   

 
Mededelingen secr. 
Een bericht van verhindering voor deze ALV is binnengekomen van: Rob Hummelen, Nico en Frank Pluimers, fam. 
Scheffinga, G. Nieuwenhuis en Henk Geert Blaak. 
Er zijn geen uitgaande of ingekomen stukken te behandelen. 

 
Notulen ALV voorjaar 2016 
De notulen van de ALV is gepubliceerd op de website van de vereniging. De notulen worden zonder op of aanmerkingen 
goedgekeurd.  
 
 
 



Jaarverslag 2015 - 2016 
Het jaarverslag 2015 – 2016 is gepubliceerd op de website van de vereniging. Het jaarverslag wordt zonder op of 
aanmerkingen goedgekeurd. 

 
Financiële jaarrekening 2015-2016. 
Namens de financiële commissie geeft Leo Frijlink uitleg over de winst – verliesrekening in het verenigingsjaar 2015 -2016. 
Hij geeft een toelichting bij verschillende baten en lasten. De vereniging heeft een goed boekjaar achter de rug met een 
mooi netto resultaat. Dit resultaat komt onder andere tot stand door de inzet van skeelercommissie. Complimenten voor 
de skeelercommissie en de kantinebeheerder Bas Bos met zijn team. 
 
Begroting 2016-2017. 
Leo Frijlink bespreekt de begroting voor het boekjaar 2016 - 2017. Een aantal posten wordt nader toegelicht. De leden gaan 
akkoord met de gepresenteerde begroting voor het verenigingsjaar 2016 - 2017.  
 
Verslag Kascommissie. 
De kascommissie, bij monde van Ab Hoogeweg, doet verslag van het boekenonderzoek en verklaart dat alles in orde is 
bevonden. 
De vergadering geeft het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid. 
 
Verkiezing Kascommissie. 
Ab Hoogeweg is aftredend en niet herkiesbaar voor de kascommissie. Na de vraag van de voorzitter of er kandidaat is die 
de functie van Ab wil overnemen stelt Jan Meijer zich voor deze functie beschikbaar. De vergadering gaat akkoord met de 
voordracht van Jan 
De kascommissie bestaat in het verenigingsjaar 2016 – 2017 uit Frank Pluimers en Jan Meijer. 
 
Bestuursverkiezing 
Fred Bruil, Gerard de Rooij en Gerard van Voorst zijn statutair (3jaar) aftredend. Allen stellen zich herkiesbaar. Voor de 
aanvang van de vergadering hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. 
Fred, Gerard en Gerard worden onder luid applaus bij acclamatie herkozen. De herkozen bestuursleden bedanken de 
vergadering voor het in hun gestelde vertouwen. 
 
Rondvraag. 
Henk Jansen: Vraagt aandacht voor het functioneren van de teams en de teamgeest van de spelers. Vorig seizoen hebben 
we al een team halverwege de competitie terug moeten trekken. Henk ziet nog geen verbetering en komen de teams al in 
het begin van de competitie in de problemen. De spelers zeggen volgens hem te makkelijk af en roept de leden op rekening 
te houden met het feit dat ze sport in teamverband beoefenen. Verder heeft Henk kritiek op  de SVO-site. De site is mooi 
maar is nog steeds niet actueel en noemt enkele voorbeelden z.a. het ontbreken van actuele teamfoto’s.  Het bestuur 
onderschrijft het oordeel van Henk. 
Ab Hoogeweg: Vraagt aandacht voor het geluid in het clubhuis en of er wat aan gedaan kan worden. Het bestuur 
onderzoekt de mogelijkheden. 
 
Slotwoord 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst, in het bijzonder de vrijwilligers voor het verrichte werk en nodigt 
iedereen uit om nog een drankje te nuttigen. 
 
Secretaris Fred Bruil. 


