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Notulen van de Algemene Ledenvergadering de dato 6 november 2019 

 
Aanwezigen: 
Cora Blijleven, Kees Boer, Lucia Brouwers, Michel Cournil, Theo Gijtenbeek, Jan van 
Haastert, Veroni van Haastert, Hans Hendriks, Cees de Heij, Els den Hoedt, Anja 
van den Hoek, Bart Julsing, Ineke Kessenich, Daan Koolbergen, Gerard Koreman, 
Corrie Lacourt, Henk Lacourt, Jan van Lienden, Hannie van Lienden, Rob Luiten, 
Joke van Nieuwamerongen, Hub Schraven, Cees Sip, Peter Sloothaak, Hans van der 
Spek, Sonja van der Spek, Serdo Verbanac, Lida Verburg, Klaas Vonk, Gerie Vonk, 
Tineke Walvis, Frans Walvis, Bert van der Weerd, Jan Zorge 
 
Afwezig met kennisgeving: 16 
Afwezig zonder kennisgeving: 76 
 
 
1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen welkom. 

2. Vaststellen van de agenda 

 Aanvulling op de agenda: punt 4a – Evenementencommissie. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 Er zijn geen ingekomen stukken/mededelingen. 

4. Notulen van de Ledenvergadering d.d. 27 februari 2019 

 Inhoudelijk en naar aanleiding van zijn er geen vragen/opmerkingen. 

 Het verslag wordt vastgesteld. 

4a. Evenementencommissie 

De voorzitter meldt: Met het verhuizen van Hans van der Spek moet er een 

andere structuur komen voor de evenementen. 

Bij de uitvoering van clinics in samenhang met partijen moeten de taken 

verdeeld gaan worden onder meerdere personen.  

De evenementencommissie bestaat nu uit 5 leden. Het bestuur zou dit graag 

met minimaal 3 mensen willen uitbreiden om de volgende redenen: 

Het verzorgen van clinics en partijen levert een aanzienlijke werkdruk op. Het 
te geringe aantal mensen dat nu betrokken is, wordt daardoor te zwaar belast. 
 
Het gaat om (1) de voorbereiding, (2) de uitvoering en (3) het werk achteraf; 
opruimen, schoonmaken etc. Nu doen enkelen vaak alles. Dat kan niet zo 
doorgaan, c.q. dat moeten we aanpakken en veranderen.  
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Het Bestuur stelt dat een hieronder benoemd aantal personen nodig zal zijn bij 

de verdeling van voornoemde taken bij clinics en partijen: 

• 1 persoon die contacten met klanten onderhoudt; het maken van prijzen 

en uitvoeringsdata en het maken van een factuur 

• 1 persoon die de inkoop doet van ingrediënten voor de gerechten bij een 

BBQ, buffet enz. 

• 2 personen in de kantine 

• 1 persoon verantwoordelijk voor de jeu de boule clinic 

• 2 personen achter BBQ of buffet 

• 2 personen voor de afwas en opruimen van de kantine, BBQ reinigen enz. 

 
Peter Sloothaak zegt: je hebt alleenstaande leden en leden die nog een 

partner thuis hebben. Hij vraagt zich af of je wel op dezelfde manier door kunt 

gaan als voorheen. Of wellicht moeten we, zoals in het verleden, wel de clinics 

doen, maar de etenswaren via een cateringservice laten bezorgen. Hierop 

wordt door de voorzitter geantwoord, dat er dan netto veel minder inkomsten 

voor de vereniging zijn. 

Joke van Nieuwamerongen geeft aan, zich op alle fronten graag in te willen 

zetten, maar dat zij ook deel wil kunnen nemen aan een eigen feestje van de 

vereniging. Het aanbod van Joke wordt natuurlijk meteen genoteerd. 

Leden die willen deelnemen aan de evenementencommissie, kunnen zich bij 

Cees de Heij aanmelden. 

Als de datum bekend is van de volgende bijeenkomst van de 

evenementencommissie zal Lucia deze per e-mail sturen naar de deelnemers. 

5. Financiën 
 
 Begroting 2020 A.C.P. Les Pointeurs 
 

De penningmeester geeft toelichting op de begroting voor 2020. 
 
Bij de contributie inkomsten is het aantal leden als uitgangspunt genomen. 
Het aantal leden zal begin 2020 bijna hetzelfde zijn als per begin 2019. Er zijn 
veel nieuwe leden bijgekomen, maar per 1 januari 2020 gaat bijna hetzelfde 
aantal leden de vereniging verlaten. De meeste mensen die opgezegd 
hebben, moesten dit doen om gezondheidsredenen. 
 
Voor wat betreft het exploitatieresultaat van de kantine zijn wij uitgegaan van 
de begroting van 2019. 
Per heden hebben wij het begrote netto resultaat voor heel 2019 inmiddels 
behaald. Een mooi resultaat. 
Wij moeten vooral op deze wijze doorgaan. Als wij dat niet zouden doen, 
betekent dat vele duizenden euro’s minder inkomsten voor de vereniging. 
 Meer dan de helft van de netto kantine inkomsten komt uit clinics en partijen. 
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Ten aanzien van de tekst bij punt 13 in de toelichting inzake energiekosten, de 
volgende aanvulling: Wij gaan niet pas per 1 januari 2020 over naar een 
andere leverancier voor gas en elektra, maar reeds per 2 december 2019. 
 
Bij de energie jaarafrekening 2018-2019 hebben wij een nabelasting gekregen 
van ruim EURO 900,00. Het grootste deel daarvan is rechtstreeks toe te 
wijzen aan clinics en partijen. Het gaat hier om extra energiekosten tegenover 
een bedrag in de orde van EURO 5.000,00 aan inkomsten. 
 
Voor 2020 zijn er meer plannen op energiebeleid.  
1. De mogelijkheid zal onderzocht worden om zonnepanelen op de hal te 

plaatsen 
2. Ook zal worden gekeken naar het installeren van Ledverlichting in de hal. 

 
Peter Sloothaak zegt: in de toelichting staat dat er sprake is van een lagere 
afdracht naar de bond, maar dat komt niet tot uiting in het begrote bedrag. 
Hierop wordt door de penningmeester geantwoord dat het bestuur ervan 
uitgaat dat er in 2020 nog leden bijkomen en daarvoor zijn we bondsbijdrage 
verschuldigd. 
 
Het bestuur adviseert de Algemene Ledenvergadering: 

1. In te stemmen met het contributiebedrag van EURO 108,00 voor elk Les 
Pointeurs lid in 2020. Hierover wordt bij handopsteken gestemd. Het 
voorstel wordt unaniem aangenomen 

2. In te stemmen met de aan de vergadering voorgelegde begroting 2020. Alle 
aanwezige leden stemmen, wederom bij handopsteken, ook unaniem in 
met de begroting 2020.  

 
 Nieuwe Licentiestructuur NJBB 
Per 1 januari 2020 is de nieuwe licentiestructuur van de NJBB een feit. 
Op dit moment zijn er twee licenties: 
De W(edstrijd)-licentie en de C(lub)-licentie. 
Vanaf 1 januari 2020 vervalt het onderscheid tussen NJBB leden en verdwijnt 
de licentie in de huidige vorm. Het wordt opgevolgd door de NJBB 
Bondsbijdrage per NJBB-lid. 
 
Ieder NJBB-lid – alle Les Pointeursleden zijn NJBB-lid – kan vanaf 1 januari 
2020 aan alle NJBB-activiteiten, toernooien en competities deelnemen als 
men dat zou willen. 
 
De contributie bij Les Pointeurs is al jaren inclusief de NJBB-licentie. Dit zal 
niet veranderen; de Les Pointeurs contributie 2020 is ook inclusief de NJBB 
Bondsbijdrage. 
 
Wat ook niet wijzigt is, dat leden die deelnemen aan toernooien daarvoor zelf 
hun inschrijfgelden aan Les Pointeurs dienen te betalen. 
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6. Rondvraag en sluiting 
 

Joke van Nieuwamerongen bedankt het bestuur voor het vele werk dat zij 
doen. 

 
De voorzitter zegt, dat wij tijdens de feestavond op 22 december aandacht 
zullen besteden aan het vertrek van Hans van der Spek als bestuurslid. 
Veroni van Haastert geeft als reactie, dat Sonja ook niet vergeten mag 
worden. Hierop antwoordt de voorzitter dat er ook aan Sonja aandacht zal 
worden besteed op 22 december. 

 
Henk Lacourt meldt, dat hij op maandag 25 november wederom start met de 
training voor nieuwe leden. Het zijn 6 trainingen die om de 14 dagen zullen 
plaatsvinden. 
 
Lucia geeft aan, dat er regelmatig door leden gevraagd wordt of zij weer een 
ledenlijst kunnen krijgen. Maar door de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) mag dat niet meer. Er is op dit moment geen 
oplossing voor. Wij als bestuur mogen en zullen het niet organiseren. Een 
groep leden mag wel een blanco lijst op het prikbord hangen waar een lid van 
Les Pointeurs zelf zijn naam en telefoonnummer op kan zetten, maar een e-
mailadres erbij mag niet. Dat is tegen de AVG. Dan zullen wij als bestuur de 
lijst dienen te verwijderen.  

 
Om 20.50 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 
 

 

 

De voorzitter       De secretaris 

 


