
 
 

Algemene Bestuursvergadering #8 
Datum: Dinsdag 20 oktober 
Tijd: 19.30-21.00 uur 
Plaats: Digitaal 

Aanwezig: VZ, VVZ, AB, PM, TC 2x, SC. 
 
Afwezig:  
 

 
 
Agendapunten  Actie  

 
1.Welkom 
De VZ heet iedereen welkom. 

 

2.Vaststellen agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
 

3.Notulen 
a) Concept verslag ABV# 7 

De notulen van ABV #7 worden ongewijzigd goedgekeurd. 

 
 

4.Medelingen en actielijst 
a) Nieuwjaarsreceptie 2021 

Er kan nu nog geen definitief besluit genomen worden over het wel of niet doorgaan 
van de nieuwjaarsreceptie vanwege de Corona ontwikkelingen. Het bestuur zal hier 
tijdens de ALV op terug komen. 

b) Stand van zaken update website 
De benodigde aanpassingen zijn gedaan. H1 zal nog een foto aanleveren. 

c) Recreanten groep 
Op dit moment zijn de trainingen en wedstijden tijdelijk door de Corona stil komen 
te liggen. Voorstel is om in juni een plan te maken voor de zaalhuur. Met in dit plan 
een voorstel voor het groeien van de recreanten trainingsgroep en de mogelijkheid 
om H1 in Uitgeest te laten trainen. Volgende ABV weer agenderen. 

d) Ontwikkelingen Corona 
Als vereniging wachten we de landelijke maatregelen vanuit de NEVOBO af. 
Mogelijk zal het (tijdelijk) stilleggen van de trainingen en competities ook financiële 
consequenties hebben. Agenderen voor de ALV. 
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5.Ingekomen stukken 
       a)   Verslagen voor de ALV 16 november 
Verslagen worden doorgenomen, aangepast en opgestuurd naar SC. 
Beleidsplan wordt door VVZ opgestuurd naar SC. 
Uitvoering ALV: gekozen wordt voor een digitale vorm zodat leden kunnen 
deelnemen. Voorkeur voor Microsoft Teams. SC zal een mail opstellen voor de 
leden met de vraag aan de wedstijdleiding om deze door te sturen naar de leden. 
Voorstel op de ALV is dat D1 gaat volgend jaar de kascommissie gaat leveren. Het 
jaar daarna D2 en zo verder. ALV staat geagendeerd voor 9 november om 19.30 
uur. 
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6. Penningmeester 
De penningmeester gaat een boekhoudprogramma aanschaffen. Het bestuur is 
akkoord. 

 

7.Technische commissie  
Geen bijzonderheden. 

 
 

8. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 
 

Afsluiten met nieuwe datum ABV: 
Dinsdag 12 januari 2021. 
En mogelijk eerder bij maatregelen Corona. 

 

 
 


