
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 4 maart 2022  
 
1. Opening 
Helaas kan Paul niet aanwezig zijn wegens ziekte. Martin neemt de voorzittersrol voor zijn  
rekening en opent de vergadering om 20.20 uur. 
Overige afwezigen met bericht: Ritso Polder en Peter Toebes. 
 

2. Moment van stilte 
In het afgelopen jaar zijn helaas een aantal leden onze vereniging ontvallen.  
Wij noemen met name Rinus en Coby Bruckman. Rinus en Coby hebben ontzettend veel  
voor onze leden en vereniging betekend. Er wordt een moment van stilte in acht genomen  
om hen te herdenken. 
 

3. Notulen vorige vergadering 
De notulen van de Oprichtingsvergadering (1e Algemene Ledenvergadering) dd. 15 januari  
2021 worden vastgesteld door de vergadering. 
 

4. Bestuursverkiezing 
Volgens huishoudelijk reglement is Paul Nunes (voorzitter) aftredend.  
Hij stelt zich herkiesbaar. Vergadering benoemt Paul. 
Voorgedragen nieuw bestuurslid is René Braak (algemeen lid). 
Vergadering benoemt René. 
Aftredend en niet herkiesbaar is Mandy Meijer (secretaris). Mandy wordt bedankt voor haar  
inzet namens de vereniging en het bestuur. 
 
Oproep voor nieuwe bestuursleden: 
Nieuwe bestuursleden kunnen zich aanmelden via secretaris.hs@alcmariavictrix.nl  
 

5. Jaaroverzicht 2021 en vooruitblik nieuwe seizoen door de voorzitter 
Zie het uitgebreide jaarverslag van Marjan Wentink op te vragen bij secretariaat. 
 

6. Financiën 
Bert geeft een toelichting op balans en resultaat 2020/2021 en de begroting van 2022. 
Overzichten op te vragen bij t secretariaat. 
 
Resultaat 2020 en 2021 
- Mooie opbrengst grote clubactie 
- Minder opbrengst kantine i.v.m. coronacrisis 
- Diverse extra baten wegens coronacrisis: regeling gemeente en overheid TASO 
- Sponsorgeld flink verhoogt door nieuwe sponsoren. Vooral het spandoek met ‘Hier  
uw reclame?’ heeft geholpen om meer sponsoren te werven. 
Conclusie: positief resultaat. We hebben goed gedraaid en we zijn een gezonde vereniging. 
 
Balans 2020 en 2021 
Conclusie: mooie saldi op de rekeningen. 
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De kascontrolecommissie bestaat uit Annet Vijzelaar en Michael vd Horst. Zij hebben de boeken 
hebben gecontroleerd. Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen en alles zag er keurig uit. De 
penningmeester heeft goed werk gedaan. 
 
Vaststellen begroting seizoen 2022 
Vergadering stelt de begroting seizoen 2022 vast. 
Bedankt Bert voor de duidelijke overzichten en de toelichting. 
 

7. Huldiging jubilarissen 
Ellen de Rover: 50 jaar lid 
Wendy van der Putten: 25 jaar lid 
Bestuur legt aan de vergadering voor om Ellen de Rover te benoemen als Lid van Verdienste.  
Vergadering stemt toe. Bedankt Ellen voor al jouw vrijwilligerswerk de afgelopen jaren! 
 

8. Uitreiking Rinus Bruckman trofee 
De trofee wordt aan Hans Arends uitgereikt door Ellen van der Aa (dochter Rinus) met hele  
mooie lovende woorden. 
 

9. Rondvraag 
Ellen de Rover:  
Wanneer volgt de nieuwe code voor de kantine? 
Antwoord Martin: dit wordt zo snel als mogelijk geregeld. Jullie krijgen hiervan bericht zodat  
je niet voor een verrassing komt te staan na de wijziging van de codes. 
Ellen van der Aa:  
Oproep: we zoeken helpende handjes voor de schoonmaak van kantine, keuken en toiletten.  
Aankleding van het Rinus Bruckman plein: mooie donaties gedaan door diverse 
mensen/leden. Er wordt voor plantjes en meubilair gezorgd om het plein verder te  
verfraaien.  
Vergadering wordt gesloten om 21:40 uur. 
 
Bijlagen: 
- Jaaroverzicht 2021 
- Resultaat 2020/2021 
- Balans 2020/2021 
- Begroting 2022 
 


