
Ledenvergadering AV maandag 28 februari 2022 

 

Afbericht : Henk Smit, Arjan vd Pol 

Beginnen met een minuut stilte voor alle overleden leden, Laurens noemt ze allen bij naam. 

Beginnen met het vast stellen van de notulen van 2021, notulen zijn vast gesteld. 

Laurens heet een ieder welkom. 

Twee uitdagingen : nieuwbouw en Corona Laurens geeft toelichting over binnen het budget te blijven, 
blij met alle hulp van Leden, jeugd en pensionado’s. Weinig leden verloren door Corona, hopelijk blijft 
dat zo. Laurens geeft aan dat we meer vrijwillgers nodig hebben oa voor de kantine. 

Applaus voor Judith en  Manuel. 

Technische zaken, trainers voor elkaar 

Penningmeester heeft de zaken goed voor elkaar. 

Bestuursleden: 

Laurens en Dick blijven aan. 

Verslag technische zaken : geen vragen 

Verslag jeugd commissie : geen vragen 

Verslag sponsor commissie zat er niet bij, Jaap geeft een toelichting. Sponsoren blijven redelijk gelijk, 
kunnen er altijd meer bij. Jaap doet oproep voor meer sponsoren, kan nu ook meer activiteiten 
organiseren omdat er meer mag.  

Johan geeft een toelichting over de cijfers, vreemd jaar door Corona, gelukkig veel trouwe leden. Kantine 
inkomsten waren er bijna niet door Corona wat dan weer een beetje wordt opgevangen door diverse 
subsidies en regelingen. Ook zijn niet alle vergoedingen uitbetaald omdat er ook geen training was. 
Sponsoren bijna 51.000 Euro, bouwvergunningen 20,000, Gas, water en elektra alles omlaag omdat we 
dicht waren. Geen vragen hierover behalve of er ook nog een lift komt, hier zijn wel plannen voor, ligt al 
een plan is Jaap mee bezig.  

Johan geeft toelichting over het budget. Conclusie is dat we er aardig doorheen gefietst zijn, en dat we 
nog wel een behoorlijk aflossing hebben te gaan hebben de komende jaren. Mogen we sneller aflossen 
bij meevallers?  nee dat kan niet. 

Kascommissie : Dennis Valk geeft kleine toelichting), johan krijgt compliment en applaus over zijn 
administratie. Decharge is verleend, Harry vd Linde is aftredend… Kees Verhagen stelt zich beschikbaar 
voor 1 jaar. 

Begroting 2021-2022 korte toelichting door Johan. 

Contributie gaat 10,- omhoog forse stijging gas en elektra.(Lichtmasten gebruiken veel stroom) kosten 



 Zonnepanelen leveren wel meer op. 

Geen opmerkingen over de begroting. 

Rookbeleid: 

Het bestuur wil graag het complex rookvrij maken, gevraagd wordt of er ook nog een tussen oplossing is. 
Die is er voorlopig wel, we streven ernaar om voor 2025 grote stappen te maken. Kees stelt voor het 
terras rookvrij te maken. Iedereen is het hier mee eens. 

 

Pauze: 

Jubilarissen 

Ed doet een woordje voor Auke Burrie, Rene Steens en Ben Eikenaar. 

Laurens doet woordje voor Ivar Bannink,  Marcel Combee, Stan Hermes, Vincent van Vliet, Dylan Bijl. 

 

Rondvraag : 

Hoe staat met bestuurslid als vertegenwoordigster van het dames voetbal? Wordt nog naar gezocht. 

Ed bedankt ons allemaal voor wat we allemaal gedaan hebben het laatste jaar, Laurens bedankt hem 
voor de mooie woorden. 

Bloemen voor Marius omdat hij ons altijd helpt en ook veel heeft geholpen bij de verbouwing, 

 

21:30 wordt de vergadering afgesloten met een foto van alle jubilarissen. 

 


