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Notulen van de Algemene Vergadering de dato 26 februari 2020 
 
Aanwezigen: 
Wout van den Berg, Kees Boer, Lucia Brouwers, Hennie Elling, Theo Gijtenbeek, 
Hans Hendriks, Cees de Heij, Gerrie de Heij, Els den Hoedt, Bart Julsing, Gerard 
Koreman, Henk Koster, Jan van Lienden, Hannie van Lienden, Rob Luiten, Jaap 
Saathoff, Peter Sloothaak, Hans van der Spek, Loes Swier, Carel Textor, Serdo 
Verbanac, Lida Verburg, Klaas Vonk, Gerie Vonk, Erik Vorstenbosch, Tineke Walvis, 
Frans Walvis, Bert van der Weerd, Jacques van de Wijngaarden, Lenie van den 
Wijngaarden. 
 
Afwezig met kennisgeving: 16 
Afwezig zonder kennisgeving: 71 
 
 
 
1. Opening 
 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij zegt blij te 
zijn met het aantal leden dat vanavond aanwezig is. 

 
2. Vaststellen van de agenda 
 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
 Er zijn geen ingekomen stukken/mededelingen. 
 
4. Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 6 november 2019 
 
 Inhoudelijk en naar aanleiding van zijn er geen vragen/opmerkingen. 
 
 Het verslag wordt vastgesteld. 
 
5. Jaarverslag secretaris 
 

Er wordt even stilgestaan bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden 
t.w. Huub van Dalsum en Bert Kooi. 

 
 Ook naar aanleiding van dit verslag zijn er geen vragen of opmerkingen. 
 
 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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6.1 Resultatenrekening 2019 
 

De penningmeester geeft uitleg over de Resultatenrekening. 
 
Vorig jaar was er een tekort van EUR ruim 3.700,00 en dit jaar staan we ruim 
EUR 2.100,00 in de plus. Dit komt o.a. door de clinics, verhuur van 
accommodatie en hogere inkomsten voor de kantine. Het feit dat wij per 1 
januari 2019 de prijs van de munten verhoogd hebben, heeft ook enorm 
bijgedragen aan het resultaat. Er is veel meer door de kantine omgezet dan 
het jaar daarvoor. De in april 2019 ingevoerde optie tot pinnen in de kantine 
heeft bijgedragen aan de gestegen inkomsten. 
 
Cees de Heij zegt, dat wij weer aan de goede kant van de streep zijn 
gekomen. Dit komt niet alleen door de clinics, maar ook het werk dat door alle 
vrijwilligers wordt uitgevoerd, is in het voordeel van de vereniging. 
 
De penningmeester wordt bedankt voor zijn uitleg. De Resultatenrekening 
geeft duidelijkheid in de details. 

 
6.2 Verslag kascommissie 2019 
 

De verklaring van de kascommissie heeft iedereen ontvangen bij de stukken 
voor deze vergadering. 

 
6.3 Vaststelling Resultatenrekening 2019 
 

Dit is een formele actie. Alle aanwezigen zijn het eens met de opstelling van 
de Resultatenrekening 2019. 

 
 De Resultatenrekening 2019 wordt vastgesteld. 
 
6.4 Décharge bestuur 
 

Het bestuur dat in 2019 gefunctioneerd heeft wordt gedéchargeerd door de 
Algemene Vergadering voor het in 2019 gevoerde beleid.  
 

7. Benoeming kascommissie 2020 
 

Peter Sloothaak en Erik Vorstenbosch waren afgelopen jaar de leden van de 
kascommissie. Omdat Peter dit al een paar jaar heeft gedaan, valt hij af voor 
dit jaar.  
Erik geeft aan dit nog een termijn te willen doen. Rob Luiten zal Erik hierbij 
assisteren.  

 
8. Bestuursverkiezing 
 

Aftredend en herkiesbaar is Henk Lacourt. Henk wil zich weer beschikbaar 
stellen en wordt bij acclamatie herkozen. 

 
 Hannie van Lienden wordt bij acclamatie aangenomen als lid van het bestuur. 
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9. Jubilarissen 2019-2020 
 
 25 jaar lid zijn Henk Koster, Hans Boes en Ben Te Marvelde. 
 

Henk Koster is aanwezig en krijgt bloemen en een zilveren speldje voor zijn 
25-jarig jubileum. 
 
Door omstandigheden kunnen Hans Boes en Ben Te Marvelde niet aanwezig 
zijn. Zij zullen thuis worden bezocht door de voorzitter en de secretaris. 

 
10.  Rondvraag en sluiting 
 

Tineke Walvis merkt dat, als mensen veel voor de vereniging gedaan hebben, 
zij erelid worden. Zij wil voorstellen een extra categorie in te stellen: lid van 
verdienste. Zij vraagt of het bestuur dit wil overwegen. Er moet wel een 
minimale tijdsduur aan de vrijwilligersinzet gesteld worden. 
Dit zal in het bestuur worden besproken en daarna zal het bestuur met een 
voorstel komen. 
 
Rob Luiten zegt, dat het hem opvalt, dat er op woensdagmiddag bij het spelen 
groepjes gevormd worden. Hij zou graag zien, dat mensen die achter in de hal 
apart gaan spelen ook mee moeten doen met de rest van de leden. Hij weet 
wel dat het op woensdagmiddag is toegestaan en op zaterdag niet, maar er 
zijn ook andere mensen die op de achterste banen willen spelen. Er zou 
gewacht moeten worden tot er uitgegooid is, zodat iedereen tegelijkertijd een 
baan uit kan zoeken. Tineke Walvis is het wel met Rob eens, maar denkt dat 
dit niet gaat lukken. 
Gevraagd wordt of het een idee is, om mensen die hier al om half een zijn en 
gelijk gaan spelen, een baannummer toe te wijzen.   
Hierop wordt geantwoord dat dit een punt is voor de wedstrijdcommissie. Deze 
commissie kan met een voorstel komen naar het bestuur, waarna er een 
besluit over genomen kan worden. 
 
Peter Sloothaak merkt op, dat het een traditie is dat er op woensdagmiddag 
vrij gespeeld kan worden. Het gaat dan om spelers die willen oefenen. De 
betere spelers kunnen dan met elkaar spelen. 
Theo Gijtenbeek vraagt, aanvullend op wat Peter suggereert, of het een idee 
is om op donderdagavond de betere spelers apart te laten spelen.  
Als er mensen zijn die over dit probleem na willen denken, kunnen zij contact 
opnemen met Tineke. 
 
Wout van den Berg merkt op, dat het een gezellige club moet blijven. Allemaal 
een bal uitgooien en niet vasthouden aan wat er 7 jaar geleden besloten is.  
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Carel Textor vraagt of het mogelijk is om een ledenlijst op te vragen. Er zijn 
verenigingen waar je via de website een ledenlijst kunt opvragen. 
Frans antwoordt hierop dat het beslist verboden is, binnen de AVG-regels, om 
een ledenlijst rond te sturen. Er is een discussie geweest over wat je via de 
AVG wel of niet mag. Op ons mededelingenbord hangt een lijst waarop je zelf 
je naam en telefoonnummer kunt zetten, maar er mag geen e-mailadres bij. 
Het bestuur wil geen risico lopen en gaat de AVG-grens niet opzoeken. 
 
Cees de Heij meldt, dat de evenementencommissie een nieuwe structuur 
heeft gekregen. Dit werkt goed. Vanaf januari tot half mei dit jaar zijn er al 10 
clinics geboekt. Dit is een essentieel onderdeel van onze vereniging. Het is 
ook goed voor de promotie van onze vereniging en onze sport. 
 
We zijn bezig zuinig met energie om te gaan.  
 
Rob Luiten, energiecoördinator, vertelt over de plannen die gemaakt worden 
om de kosten voor energie naar beneden te krijgen.  
 
Vorige week is er bezoek geweest van Team Sportservice om een 
Energiescan te maken. Vanuit dit rapport kunnen wij kijken wat voor onze club 
haalbaar is.  
 
Lampen in de hal kunnen één op één vervangen worden door Ledverlichting, 
wat een besparing van ca. EUR 350,00 tot EUR 500,00 kan opleveren per 
jaar. 
 
Ook de noodverlichting zal worden vervangen door ledverlichting, daar deze 
24/7 brandt. Ook dit levert een besparing op. 
 
Wat betreft verwarming en zonnepanelen komt Rob daar later op terug. 
 
Er zijn diverse mogelijkheden voor de hal, o.a. zonnepanelen en verwarming 
door infrarood warmtepanelen. In het huidige systeem zijn wij onnodig de lucht 
bovenin aan het verwarmen. Omdat er geen luchtcirculatie optreedt bij 
verwarmen via infrarood, zal er ook minder stof in de ruimte circuleren. 
 
Uit een rapport komt naar voren dat wij 32 zonnepanelen nodig hebben voor 
ons zelf, de rest kan door derden worden afgenomen (via de 
postcoderoosregeling of zonopnederland). Ook hier komt Rob later op terug. 
 
Dit zijn de plannen voor komend jaar. Hoe het financieel uitpakt hoort u te 
zijner tijd. 
 
Gevraagd wordt wie de panelen gaat onderhouden. Hierop wordt geantwoord 
dat de panelen niet platliggen, maar schuin onder elkaar komen te hangen. Als 
we andere partijen laten leveren hebben wij daar geen onderhoud aan.  

 
Tineke Walvis vertelt, dat we 2 teams hebben die de zaterdagmiddag 
competitie (Zami) gaan spelen. 
Op 23 mei as. wordt er gespeeld bij ons in de hal.  
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Er is een aantal jaren op de Ridderhof verenigingen dag gehouden. We 
hebben daar enkele malen aan mee gedaan. 
 
Dit jaar gaan we meedoen aan de verenigingen dag in de Baronie op zaterdag 
20 juni. We krijgen daar een kraam. 
 
Het bestuur biedt de leden een drankje aan. De voorzitter sluit de vergadering 
om 20.45 uur. 
 
 
N.B. Als gevolg van Covid-19 is onze accommodatie, op voorschrift van de 
overheid, sinds 12 maart jl. voor alle leden gesloten. Voorlopig geldt deze 
sluiting tot en met 1 juni as.  
 
Dit heeft aanzienlijke gevolgen; alle geplande activiteiten tot en met 1 juni zijn 
geschrapt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter      De secretaris. 

 


