
ALV Quick ’20 d.d. 6-11-2017 

Opening 

Gerard Heskamp heet iedereen hartelijk welkom. Han van Benthem is met kennisgeving afwezig. Er 

zijn plm 90 leden op de ALV.  Er wordt 1 minuut stilte in acht genomen voor alle leden en vrijwilligers 

die het afgelopen jaar zijn overleden. 

Mededelingen/Ingekomen stukken 

Nolet Bult heeft een ingezonden email. Deze wordt bij voetbalzaken behandeld. 

Verslag ALV 

Met dank aan de notulist worden deze vastgesteld. 

Terugblik seizoen 

Quick TV geeft een impressie van seizoen 2016-2017. Weer mooi in beeld gebracht. 

Mutaties Bestuur 

Gerard Heskamp wordt in de ALV opnieuw herkozen als voorzitter. 

Bas Wolters en Frank Weusthof treden af. Gerard Heskamp bedankt beiden voor hun inzet, er zal op 

gepaste wijze afscheid van hen worden genomen. 

Er wordt nogmaals een oproep gedaan om deze functies te vervullen. De spoeling is dun.  

Bas benadrukt dat ook het zijn van een bestuurslid ook het zijn van een vrijwilliger is. Daar klinkt de 

oproep doorheen dat leden, vrijwilligers en bestuursleden met wederzijds respect met elkaar dienen 

om te gaan. 

Erik ten Veldhuis wordt in de ALV benoemd als bestuurder Facilitaire zaken. Veel succes gewenst. 

Financiën 

ALV gaat akkoord met de jaarrekening. Kascommissie verleent decharge aan bestuur. Kascommissie 

leden voor volgend jaar zijn: Tijs Geerdink, Maurice Govers, Ben oude Nijhuis. 

Begroting 2017-2018 wordt door de penningmeester doorgenomen en vastgesteld. Aandachtpunt 

blijft de werving via acties van inkomsten, deze hebben we hard nodig. 

Volgend jaar zal ook de balans onderdeel uitmaken van de financiële verslaglegging naast de 

begroting en jaarrekening.  

Stand van zaken 

Voetbalzaken. Marcel Rosens licht de plannen toe. Er is veel werk verzet. Toch is er een groot tekort 

aan vrijwilligers/trainers voor de jeugd. Dit wordt ook beaamd door het ingezonden stuk van Nolet 

Bult. Recreatieve teams hebben geen trainer en dat is een doorn in het oog van velen. Waarom wel 

voor de prestatie en niet voor de recreatie? Middels de pilot, Gerard Tijdhof licht toe,  van betaald 

jonge jeugdtrainers hopen we het tekort op te lossen. Dit is ook de verwachting. Ook de Quick-school 

is hier nauw bij betrokken waarbij relatie wordt gelegd tussen de prestatieve teams en recreatieve 

teams t.a.v. uitwisseling kennis. Beleid is en blijft: minimaal 1 gefaciliteerde training vanuit Quick 

voor elk team.  

Oproep aan bestuur over betere communicatie naar ouders over trainingen, tijd, frequentie etc. Ook 

de indeling voor de prestatieteams dient sneller conform beleid, dus voor zomer plaats te vinden. 

Dat gebeurt nu niet. Dit is ook al vaker voorgekomen. Marcel Rosens neemt de aandachtspunten 

mee. 

Zondag 2 heeft bijzondere aandacht binnen bestuur en Marcel hoopt op korte termijn dat de kou uit 

de lucht is. 



Commercie & Communicatie 

Dit loopt goed. Bas vraagt van de leden een applaus voor alle inzet van de commissie die hier bij zijn 

betrokken. Er zijn mooie resultaten geboekt voor sponsoring en kantinezaken. O.a. is Grolsch weer 

terug in de kantine. 

Facilitaire zaken 

Gerard licht de doelstellingen toe. Graag aandacht hebben en houden voor het zorgvuldig gebruik 

van onze accommodatie en velden. Wees zuinig op onze spullen. 

Quick 2025 

Tom licht summier de plannen toe. Er is heel veel werk gezet met daarbij dank aan allen. De plannen 

liggen nu bij bestuur die nu aan zet zijn en hier op een later moment op terugkomen. 

Huldiging jubilarissen 

Vrijwilligers en leden worden vanwege hun 10-, 25, 50, 60 en zelfs 70-jarige lidmaatschap gehuldigd. 

Karel Hommels en Frits Gelevert zijn zelfs 70 jaar lid! Alle jubilarissen worden bedankt voor hun inzet 

bij Quick ’20. De voorzitter reikt hun de bloemen, speld en/of Lowietje uit.  

Rondvraag 

Ben oude Nijhuis bedankt bestuur en alle leden vrijwilligers namens Black & White. 

Engelbert Heideman meldt dat er op 7 december een leuke avond met oa. Bas Nijhuis in verschiet 

ligt. 

Jos Damink doet een oproep om je aan te melden voor de wildactie. 

Sluiting 

Gerard sluit om 22.00 uur de ALV en wordt er nog 1 drankje aangeboden. 

 

  

 

 


