
 
 

 Agenda  
Algemene Leden Vergadering  

Datum: donderdag 4 november 2021 
Tijd: 19.00-20.00 uur 
Plaats: Sportcentrum De Zien 

 
Agendapunten  
Aanwezig: Adrie de Nijs, Theo van Lammeren, Paul Brugman, Anja Kuiper, Michel 
Pepping, Nico Groen, Anneke Gooijer, Bert Wubbels, Christine Stokman, Pim Brugman, 
Ineke Bijman, Brenda Schouw, Yvonne Pronk, Annemieke Molenaar, Tiny Timmer, Lidy 
Gooijer, Marlies Roemer,  Susanne Koning, Claudia de Gans, Ab Pepping, Marga 
Duinmaijer en Brenda Burger 
Afwezig met bericht: Sjanie de Nijs, Saskia Kok, Karen Vosse, Monique Prins, Cor 
Duinmaijer 

1. Opening  
De vice voorzitter opent de algemene ledenvergadering en heet iedereen van harte welkom. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  
• Nieuwjaarsreceptie  

Nico en Theo gaan de Nieuwjaarsreceptie organiseren. Er is een optie voor zondag 9 januari 
2022, dit alles onder voorbehoud van gunstige Corona ontwikkelingen.  

• Voluit Buiten  
Het toernooi staat nu gepland voor zaterdag 11 juni 2022, mits de Corona ontwikkelingen dan 
gunstig zijn. Ab Pepping gaat dit samen met Bert Wubbels en Jan Bos organiseren. Reserveer 
alvast de datum! 

• Nieuwe Corona maatregelen  
Er is een QR code nodig voor de trainingen en de wedstijden. Hoe de check hiervan plaats gaat 
vinden wordt de komende dagen duidelijk en zal gecommuniceerd worden. Indien dit problemen 
oplevert dan horen we dat graag. 

3. Notulen Algemene Leden Vergadering  maandag 9 november 2020(zie bijlage)  
De notulen worden goedgekeurd en zullen op de website geplaatst worden. 

4. Jaarverslagen (zie bijlage)  
• Secretaris en ledenadministratie 

Het verslag wordt in orde bevonden. Voor volgend jaar zal in het verslag de verdeling tussen 
competitie spelers en recreanten worden opgenomen. 

• Technische commissie  
Het verslag wordt in orde bevonden. 

• Penningmeester inclusief verslag kascommissie 
De aanwezigen zijn akkoord met decharge van het bestuur inzake de financiële stukken van 
2020-2021. Kascommissie heeft de financiële stukken goedgekeurd. 
De vraag wordt gesteld of de Rabo clubsupport al iets heeft opgeleverd? Dat is nog niet bekend. 
Tevens wordt ook het gebruik van Sponsorkliks onder de aandacht gebracht. 

 
5. Aftreden Bestuursleden  

Dit jaar moeten de volgende bestuursleden aftreden. Zij stellen zich terstond herkiesbaar (zie 
agendapunt 6).  

• Voorzitter – Angela Burger 
• Penningmeester – Susanne Koning 
• Technische Commissie – Marga Duinmaijer 
• Algemeen Bestuurslid – Ab Pepping 

 
Schema van aftreden  

ALV 2021 ALV 2022 ALV 2023 ALV 2024 
Functie  Naam  Functie  Naam  Functie  Naam  Functie Naam  
VZ Angela VVZ Claudia VZ Angela VVZ Claudia 
PM Susanne SC Brenda PM Susanne SC Brenda 
TC2 Marga TC1 Evelien TC2 Marga TC1 Evelien 
ABL Ab   ABL Ab   

 



 
 

6. Verkiezen bestuursleden  
Er zijn geen aanmeldingen gekomen voor de vacante functies binnen het bestuur. De 
bovengenoemde leden worden dan ook herkozen. 
De kascommissie: in de vorige ALV is besloten dan alle teams bij toerbeurt verantwoordelijk zijn 
voor de kascommissie. Er wordt opgemerkt dat in het reglement hier mogelijk andere afspraken 
over staan. Het bestuur zal dit nakijken en dit voor de volgende ABV agenderen. 

7. Rondvraag  
Nico: Wat gaan we doen met mee trainende leden? Zo wordt de groep bij D2 best groot. Voor dit 
jaar gaan de mee trainende leden nog geen competitie spelen omdat de teams goed gevuld zijn. 
Voor het seizoen van 2022-2023 zal dit door de TC verder geïnventariseerd worden. 
Yvonne: D3 zoekt een vervanging voor Bert Wubbels en roept de aanwezigen op om met 
suggesties te komen. 
Marlies: Mag je wel iemand in de loop van het seizoen aanmelden of zitten alle teams vol? Nee, 
bij D1 is er nog ruimte. 
Ineke: Complimenten voor het stuk van Claudia in De Uitgeester. Goede promotie!! De 
aanwezigen worden opgeroepen om een keer een stukje te schrijven of een filmpje te maken voor 
facebook. 

 
8. Afsluiting  

De vice voorzitter bedankt alle aanwezigen hartelijk voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering 
 

 


