
Notulen jaarvergadering v.v.a.v. Alcmaria  Victrix  dinsdag  17 november 2020 : 

 

 

1.Opening en mededelingen: 

De vergadering wordt online gehouden bij Uitjes en Eten in Langedijk. Jaap heeft zijn pand hiervoor 
beschikbaar gesteld. We hebben 30 aanmeldingen gehad. Johan opent met een minuut stilte voor 
Jan Untied. 

Punt 9. Kunnen we op dit moment van de agenda afhalen. 

2. Vaststellen notulen jaarvergadering: 

Stemprocedure wordt uitgelegd door Johan. Er zijn geen opmerkingen over de notulen dd 
31.08.2020. 

3.Benoeming van het nieuwe bestuur : 

Johan ligt toe. Zijn er vragen over de  nieuwe bestuursleden ? Nee 

Eerste stemronde : Notulen :29 stemmen uitgebracht   

Bestuursleden : zijn met ruime meerderheid aangenomen. 

4.Stand van zaken Algemeen, toelichting door de voorzitter Laurens Overtoom 

Bedankt iedereen voor het stemmen. Blikt nog even terug, management team heeft de zaken van 
Marius en Alex overgenomen. Toen kwam het corona-virus die op dat moment volop woedt. Nanda 
is ziek geworden en kan de kantine niet meer voor haar rekening nemen. De horeca is momenteel 
nog niet geregeld, wordt door Jaap opgepakt. Nico Hofman en Jan Untied zijn ons ontvallen, een 
groot verlies voor de vereniging. Laurens bedankt Marius en Johan voor inzet herstructurering.  De 
competitie is in maart afgebroken, na de zomer weer goed gestart met 1,5 mtr. Mogen vanaf 
donderdag weer met groepjes van 4 trainen. Hopelijk kunnen we weer snel  beleid opstellen. 

Rene krijgt het woord om wat te vertellen over het jeugdbestuur, geeft aan wie wat doet. Wat gaat 
goed en wat minder. Daling van de leden door opzeggingen door Corona, late teamindeling daardoor 
hebben ook mensen opgezegd. Teams te hoog ingedeeld. Wat is er goed gegaan ; gastouders goed 
geregeld op woensdag en zaterdag. Terrein en fluitdienst 16-19 jr. voor binding met de club. 
Meidenvoetbal samenwerking met Jong Holland. Er wordt meer doorgeselecteerd in de teams.  
Verheugend: de kabouters gaan zeer goed !  

Er is Sinterklaas gevierd  voor de kleinsten, tevens boardingtoernooi geweest in de kerstvakantie. 
Dick doet hierna een woordje over de senioren. 

5. Er wordt goedkeuring verleend door de vergadering mbt het nieuwe huishoudelijk reglement. 

Johan neemt het woord en legt uit dat dit de afspraken zijn  die we met elkaar gemaakt hebben. Zijn 
er vragen over het huishoudelijk reglement ? Marius : termijnen bestuursleden max 3 jr staat nu 4 jr 



6. Financiën: Johan ligt de cijfers toe, en deelt ze met de aanwezigen. De cijfers zijn gemaakt na de 
eerst dip van de Corona perikelen. Bussiness club sponsoren worden bedankt voor alle steun. 
Verlenging van het seizoen wellicht ook fijn voor de kantine inkomsten. Zijn er vragen over de 
begroting ? Nee 

 

7. Benoeming kascommissie:  Harrie van der Linden, 2 leden hebben zich aangemeld liefst nog 1 
persoon erbij. Dennis Valk meld zich tijdens vergadering aan, Paul Nanne en Michael Groot idem. 

 

8.Nieuwbouw : Johan ligt toe. Offertes ontvangen bedragen vallen nog niet binnen ons budget, begin 
2021 gaan bouwen. Begin december komt er een nieuwsbrief naar alle leden betreffende de 
nieuwbouw. 

Stemronde : Goedkeuring begroting en huishoudelijk reglement en kascontrole. 

 

9.Rondvraag  Laurens neemt het woord en meld dat er 3 december weer een sinterklaas bij Alcmaria 
komt. 

Katerina Farias Martinez: Wordt Wilfred nog vervangen ? ja, zijn we mee bezig 

Laurens bedankt iedereen voor deze vergaderingen en ook Jaap voor het faciliteren. 

  

 

 

 


