
Notulen van de algemene ledenvergadering van maandag 7 maart 2022 

Afwezig met a,ericht :  21 leden . Aanwezig zijn 28 leden 

1.De vergadering wordt geopend door Sjaak.  

Deze vergadering volgt kort op de vorige die i.v.m. corona in oktober werd gehouden. 

2.Mededelingen en ingekomen stukken 

-Er doen komend voorjaar 15 compeCCeteams mee . 12 senior teams en 3 jeugd. 

-Op 6 april wordt er groot onderhoud aan de banen gedaan en worden de neHen vervangen. 

-19 maart wordt de coniferenhaag gesnoeid. Hier is nog hulp bij nodig . Dit komt later in de 
vergadering. 

-De jaaragenda staat op de site 

-27 maart is er een open dag . Helen heeL een flyer gemaakt. Meer informaCe over deze dag volgt. 

-Er wordt met de compeCCe met tretorn ballen gespeeld i.p.v. de xld ballen. 

3.Notulen van de vorige vergadering van oktober 2021 

-Fen Pennenkamp is gestopt als lid maar helpt nog wel mee met lichte werkzaamheden in de 
onderhoudscommissie . Net als Jos Ruiter. 

-De notulen worden goedgekeurd. 

4.Jaarverslagen  

De jaarverslagen van het secretariaat, de Beersbokaal, jeugd en bar staan op de site. 

Ryanne ligt het jaarverslag nog toe. De jeugd gaat lekker .Er zijn nu 62 jeugdleden .Er zijn 3 
jeugdteams in de voorjaarscompeCCe. Ze hebben bijna 600,- euro opgehaald met de grote club akCe. 

ToelichCng op het verslag van de barcommissie wordt gegeven door Sjaak Het resultaat van de 
kanCne is dit afgelopen jaar redelijk .We konden de kanCne gelukkig Cjdens het Radboud toernooi en 
de clubkampioenschappen weer openen. 

5.verslag van de penningmeester 2021 

Sander geeL er uitleg bij. Het jaar is posiCef afgesloten . We hebben via de TASO regeling 7000,- euro 
gekregen. Om de gemiste inkomsten door corona tegemoet te komen. Het eigen vermogen is 
gegroeid . De post voor voorzieningen is wat verhoogd zodat we als de banen vernieuwd worden er 
ook naar een andere baansoort gekeken kan worden. Tevens wordt het hekwerk vernieuwd. 

6.Verslag van de kascommissie en verkiezing van de nieuwe kascommissie 

Siem Kwant en Paul de Winter hebben de controle gedaan. Alles was in orde. Compliment voor de 
penningmeester. 

De nieuwe kascommissie bestaat uit Paul de Winter en SebasCaan Pot reserve is Liana Groot. 

7. BegroGng  

-Sinds 1 januari halen wij geen oud papier meer op .Hiervan hebben we dus ook geen inkomsten 
meer. 



-De gemeentelijke heffingen zijn verhoogd. 

-We zijn overgestapt van Commandeur verzekeringen naar  van Lanschot (via KNLTB).(is goedkoper) 

-De energie uitgaven zullen dit jaar sCjgen. 

-Er wordt geïnvesteerd in nieuwe windschermen ,opknappen van de blokhut en de kanCne en de 
geluidsinstallaCe. 

8.Nieuwe contribuGe en dienstenregeling 

Na het afschaffen blijL er 1 dienst per lid over. Dit is een bardienst, of een keer de 
onderhoudscommissie helpen met een klus.  Zoals helpen met het afvoeren van het groen bij het 
snoeien van de coniferenhaag of schuren en schilderen van de blokhut. Of buitenom de ramen 
lappen. Hierover kan contact worden opgenomen met MarCen Pronk of Nico Vermeulen. Er wordt 
een lijst gemaakt van de werkzaamheden. De contribuCe is verhoogd naar 145,- euro. Als de dienst is 
gedaan wordt er 50,- euro weer teruggegeven.                                                                                                          
Het huishoudelijk reglement zal hierop aangepast worden. 

De personen die een dienst gedaan hebben worden doorgegeven aan Sander . De 50,- euro wordt 
binnen 3 maanden teruggestort. 

9.Bestuursverkiezing 

Periodiek aLredend en herkiesbaar zijn Secretariaat Els Winters , voorziHer jeugdcommissie Ryanne 
Smeman en voorziHer  onderhoudscommissie MarCen Pronk. Zij worden alle 3 herkozen. 

10.MutaGecommissies 

De enige verandering is bij de acCviteitencommissie, waar Noortje Cals is gestopt. Tristan Kool en Rick 
Mensink zijn de mensen in deze commissie . Zij hebben een paar acCviteiten op stapel gezet .De 1e is 
oranjetoernooi op 26 april. 

11.Rondvraag 

Lindy is blij met de nieuwe ramen. En Helen met de fietsenrekken. 

Siem Kwant vraagt hoe het zit met het vernieuwen van de banen. In april is er weer een meCng van 
de baanvezels . Bij de vorige meCng zouden de banen nog zo`n 3 jaar meekunnen. Dan zou gelijk het 
hekwerk vernieuwd worden. Dick OHer vraagt of we nu al niet kunnen kijken wat we willen met de 
banen als het geld er toch is. 

Er wordt besloten een commissie in te stellen om uit te zoeken wanneer en wat voor baan we straks 
willen. We zouden ook naar de leden een enquête formulier kunnen sturen om te horen waar hun 
voorkeur naar uitgaat. 

Ab Bot vraagt of zonnepanelen iets voor ons. Dit gaat voorlopig niet gebeuren. Er is al eerder een 
offerte gemaakt, maar het blijkt (nog) niet rendabel te zijn. 

Walter Oranjeboom vraagt of de neHen voor de compeCCe vervangen gaat worden. Dit gaat 
gebeuren. 

Op 9 september is de finaledag van de Beersbokaal met een gezellige afsluiCng. 

De vergadering wordt afgesloten. 

Na afloop is er nog een drankje en hapje voor de aanwezigen. 



  


