
 
 

Algemene Bestuursvergadering #7 
Datum: Woensdag 6 oktober 2021 
Tijd: 19.30-20.30 uur 
Plaats: Digitaal 

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

 
 
Agendapunten  Actie  

 
1. Welkom 

De VVZ heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 

2. Vaststellen agenda  
Punten zijn toegevoegd bij punt 5 en punt 7. 

 
 

3. Notulen 
a) Concept verslag ABV #6 2021 

Notulen worden goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst worden. 

 
 
SC 

4. Mededelingen en actielijst 
a) ALV 2021 4 november 19.00 uur, live of digitaal? 

De ALV zal live plaatsvinden. De ALV zal plaatsvinden in de kantine, QR code is 
nodig en zonder QR code dan kunnen zij van een digitale verbinding gebruik 
maken. Uitnodiging sturen met mogelijkheid tot digitale deelname via mail adres. 
Maandag bij beheerder De Zien navragen voor akkoord. Dan ook koffie en of thee 
inclusief iets lekkers. 
Voorstel agenda zal gemaakt worden en door mailen ter goedkeuring aan bestuur. 

b) Borg zaalhuur Assendelft terug gestort? 
De TC zal de borg nog aan de PM terugstorten, betreft sleutel van de zaal. 

 
 
 
 
SC 
Allen 
 
SC 
 
PM en TC 

5. Ingekomen stukken 
a) Het jaarverslag van TC, PM en SC zullen aangepast worden zodat deze met de 
uitnodiging voor de ALV verzonden kan worden. 
b) Mail D1 onkostenvergoeding wedstrijd Texel. 
Onkosten veerboot kunnen bij de PM gedeclareerd worden. 

 
TC en PM 
SC 
 

6. Penningmeester 
Boekhoudprogramma en toelichting door PM volgt tijdens een andere ABV. 
Ledenadministratie wordt uitgenodigd voor volgende ABV om afspraken te maken 
over welke informatie met wie van het bestuur gedeeld moet worden.  De volgende 
ABV zal live plaatsvinden. 

 
 
 
VVZ 

7.Technische commissie  
De situatie in H1 wordt uitgebreid besproken naar aanleiding van een gesprek van 
een lid van H1 met de TC. De TC zal dit terugkoppelen aan H1. 

 
 
TC 

8. Rondvraag 
VVZ: Nieuwjaarsreceptie 2022. De VVZ zal dit met de organisatoren bespreken. 
Voluit Buiten: AB zal dat met de organisatoren bespreken, optie zaterdag 11 juni 
2022. 

 
 

Afsluiten met nieuwe datum ABV: 
Woensdag 8 december 2021, 19.30 uur bij AB. 

 

 
 


