
 

 

ALV Quick ’20 d.d. 13-12-2021 

Opening 

Gerard Heskamp heet iedereen hartelijk welkom. Er zijn ongeveer 50 leden ALV verbonden via een 

Microsoft Teams verbinding.  Er wordt 1 minuut stilte in acht genomen voor alle leden en vrijwilligers 

die het afgelopen jaar zijn overleden. 

Mededelingen/Ingekomen stukken 

Richard Hampsink vraagt naar status privacy vrouwen-meisjes m.b.t. kleedkamers en toiletten. Erik 

ten Veldhuis legt uit dat eraan gewerkt wordt maar dat een en ander afhankelijk is van opstelling 

gemeente en beschikbare financiën. Dit is dezelfde status als vorig jaar.  

Notulen ALV 7-12-2020  

Met dank aan de notulist worden deze vastgesteld. Het verzoek van Herman oude Loohuis om de 

namen van de jubilarissen op te nemen in de notulen.  

Terugblik seizoen 2020-2021 

Door onze voorzitter waarbij veel aandacht is gegeven aan de impact van Corona op onze vereniging.  

Mutaties en herbenoemingen bestuur 

Erik ten Velthuis en Gerard Heskamp zijn herbenoemd als respectievelijk bestuurslid facilitair, 

voetbalzaken en voorzitter van onze vereniging. Er wordt nogmaals een oproep gedaan om de 

functie voetbalzaken, communicatie en commercie te vervullen.   

Financiën 

Het seizoen 2020-2021 is met een positief saldo van +76.000 Euro afgesloten. Dit komt vooral door 

de eenmalige baten die we via de overheid i.v.m. Corona mochten ontvangen. Omdat er nog veel 

vragen en onduidelijkheden zijn i.v.m. heersende Corona met een risico op onze begroting, heeft de 

vergadering besloten om de jubileumbijdrage definitief te maken.   

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

leden voor volgend jaar zijn: Ron Ensink, Maurice Govers, Gerard olde Wiefferink. Ben oude Nijhuis 

neemt afscheid en wordt bedankt voor zijn bewezen diensten.  

Begroting 2021-2022 wordt door de penningmeester doorgenomen en vastgesteld. Aandachtpunt 

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

Stand van zaken 

 

Voetbalzaken. Patrick Kip heeft een korte presentatie gegeven over de noodzaak om meer 

scheidsrechters te werven en het plan uitgelegd hoe dit te bereiken.  

 

Notulen ALV 13 december 2021 



Secretariaat 

 Het secretariaat is uitgebreid met Jos Engbers die zich met name zal richten op indeling van de 

scheidsrechters.  

Huldiging jubilarissen 

Vrijwilligers en leden worden vanwege hun 10-, 25, 50, 60 -jarige lidmaatschap en een 50-jarig 

vrijwilliger gehuldigd. (zie bijlage)  

  

Erelid 

Marcel Rosens is door het bestuur voorgedragen vanwege zijn langjarige verdiensten en 

onbesproken gedrag als erelid. De vergadering heeft unaniem ingestemd met deze benoeming. Onze 

felicitaties gaan uit naar Marcel.  

Sluiting 

Gerard sluit rond 21.30 uur de ALV af. 

 

  

 

 


