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NOTULEN 

12eAlgemene ledenvergadering d.d. 28 maart 2019 

Aanwezig zijn 29 leden en 4 bestuursleden 

1. Opening van de vergadering 
Hans opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom op de Algemene 
Ledenvergadering. Hij geeft aan dat de voorzitter door een verschoven vakantie helaas 
niet aanwezig is en hij hem in de vergadering zal vervangen. 

 
2. Berichten van verhindering/ingekomen stukken/mededelingen 

Er is van 4 leden een bericht van verhindering ontvangen. 
Er zijn geen mededelingen. 
Er zijn ingekomen stukken. 
  

3. Goedkeuring notulen van de 11e ALV van 29 maart 2018 
Er zijn geen opmerkingen. 
Als opmerking geeft Hans aan dat de onder punt 8 genoemde Omgangsregels Seksuele 
Intimidatie op de website staan en de onder punt 10 gevraagde baanadviescommissie 
gevormd is. 
 

4. Algemeen jaarverslag 2018 door de secretaris 
Hans leest het “Kort Jaarverslag 2018” voor en geeft wat aanvullingen. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

5. Financieel jaarverslag 2018 
Guus loopt gezamenlijk alle punten door, waarna de Balans en Resultatenrekening 
alsmede het Jaarverslag 2018 zijn goedgekeurd. 
Vanuit de vergadering de complimenten voor Guus. 
  

6. Verklaring kascontrolecommissie  
Leen Eerland en Henk Heuvelman hebben de boeken gecontroleerd en deze in orde 
bevonden. Guus leest de verklaring voor. De ALV wordt gevraagd het bestuur decharge 
te verlenen voor het gevoerde financiële beleid, dit wordt akkoord bevonden. 
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7. Begroting 2019 door de penningmeester 

Guus loopt alle punten van de begroting door. 
Er zijn geen verdere opmerkingen op de clubbegroting echter op het aangeven van een 
tekort op de jeugdbegroting vanaf 2021 zijn er een aantal opmerkingen: 
- Bert vraagt of de baan de internetkosten niet kan dragen. Yvonne geeft aan dat de 

jeugd heel ruim gesponsord wordt door de baan. Meer kan eigenlijk niet. 
- Margreet oppert het idee voor een “club van 100” 
- Theo Bac geeft aan dat we ook aan fondsenwerving kunnen doen door een toernooi 

te koppelen aan de jeugd. 

Guus geeft aan dat het voor 2019 geen noodzaak is verenigingsgeld vrij te maken voor de 
jeugd en dat het bestuur er in de ALV van 2020 op terug komt en wellicht de blokkade, 
ingesteld door de ALV in 2017, op te heffen. 

Hiermee wordt de begroting goedgekeurd. 

8. Goedkeuren gewijzigd Huishoudelijk Regelement 
Er is door het bestuur een gewijzigd Huishoudelijk Regelement gemaakt. De reden voor de 
vernieuwing is dat veel punten niet meer actueel waren. 
Hans loopt alle wijzigingen in vogelvlucht door en geeft de reden van wijziging  aan. 
Opmerkingen: 
- Bedrijfsleden zijn niet genoemd 
- Er staan nog een aantal taalfoutjes in 

- ALV wordt telkens anders vermeld 

Met deze aanpassingen is het gewijzigde Huishoudelijke Regelement goedgekeurd.  

 
9. Jubileum/Lustrum 

Hans geeft aan dat het 10 jarig bestaan dit jaar gevierd zal worden. Als eerste zal het aangepaste 
clublogo dit jaar in alle uitingen weergegeven worden. 
Het lustrum wordt gevierd op 14 en 15 september rond de clubkampioenschappen. Hou die 
datum vrij. De lustrumcommissie bestaat uit Hans de Jong, Nico Feijnenbuik, Jan de Veer en Theo 
Bac. 
 

10. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
- Elise Stoop vraagt hoe het zit met een verzekering als je tijdelijk niet kan spelen. Een 

dergelijke verzekering heeft de vereniging niet en alles hangt af van coulance van de 
baan met betrekking tot de jaarkaart. Guus geeft aan dat de vereniging altijd een deel 
van de contributie zal teruggeven, behoudens de NGF kosten. 
Binnen de SGWN is een dergelijke verzekering van AON wel aan de orde geweest, echter 
het bestuur heeft besloten hier niet aan mee te doen vanwege de kosten van ca. € 11,- 
per lid. Bram van Opstal vraagt of het een mogelijkheid is dit onder de leden te 
inventariseren. Het bestuur zal dat bespreken. 

- Ruud Klomp vraagt of er een plan is als er iemand in de baan onwel wordt.  Yvonne geeft 
aan dat er een dergelijk plan is. Na wat discussie is besloten een stukje te plaatsen op de 
website en te bezien of er belangstelling is voor een AED training. (al eerder geweest met 
uiterst weinig belangstelling) 
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- Jaap Elshout vraagt of het nu echt niet mogelijk is wat vrijwilligerswerk in de baan te 
doen, evenals het hebben van Marshalls in de zomerperiode. Het bestuur zal het met de 
baan bespreken. 

- Nico Feijnenbuik geeft aan dat de wifi erg slecht en onstabiel is. De verbindingen vallen 
regelmatig weg. Hans zal dat opnemen met de baan. 
 
 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 20.45 uur en bedankt allen voor hun 
aanwezigheid en inbreng. 


