
Afhandeling procedure Algemene Ledenvergadering 2020  

Hierbij informeren we jullie over de afronding van de schriftelijke procedure die we hebben 
gehouden voor het houden van de Algemene Ledenvergadering. We hebben daarbij de volgende 
agenda gehanteerd.  

Agenda van de ALV 2020  

1 Ingekomen stukken  

2 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 28-10-2019.  

3 Goedkeuring van de financiële stukken.  

3.1 Staat van baten en lasten over het boekjaar 2019-2020 en de balans per 30-6-2020.  

3.2 Goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020-2021.  

4 Bestuursverkiezing.  

5 Rondvraag.  

Ad 1. Ingekomen stukken.  

De opmerkingen die we hebben ontvangen zijn inmiddels beantwoord en zijn op 15 december op de 
site geplaatst.  

2 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 28-10-2019.  

Het verslag van de ALV van 28-10-2019 is begin december nogmaals op de site geplaatst. Tot 15 
november was er gelegenheid om opmerkingen/ aanvullingen op het verslag te geven. Er zijn geen 
reacties ontvangen, waarmee het verslag is goedgekeurd.  

3 Goedkeuring van de financiële stukken.  

3.1 Staat van baten en lasten over het boekjaar 2019-2020 en de balans per 30-6-2020,  

De kascontrole heeft inmiddels plaatsgevonden en het verslag van de kascommissie, waarbij de 
commissie voorstelt om het bestuur te dechargeren, is op de site geplaatst. De leden hadden tot 23 
december de gelegenheid bezwaar te maken tegen de goedkeuring van de jaarrekening en 
verantwoording. Daar is geen gebruik van gemaakt, zodat de jaarrekening en verantwoording over 
het seizoen 2019/ 2020 is vastgesteld en het bestuur is gedechargeerd.  

3.2 Goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020-2021.  

Het bestuur heeft jullie gevraagd in te stemmen met de begroting. Kon je instemmen met de stukken 
dan hoefde je dat nog niet te melden. Tot 23 december hadden de leden de gelegenheid de 
begroting af te keuren. Van die mogelijkheid is geen gebruik gemaakt, zodat de begroting voor het 
seizoen 2020/ 2021 is goedgekeurd.  

 



4 Bestuursverkiezing.  

John van Haastregt (secretaris) en Kaspar Scheltema (penningmeester) zijn aftredend en niet meer 
verkiesbaar. Het bestuur heeft voorgesteld om Ed Roelandse en John van der Haas te benoemen tot 
bestuurslid. Ed als voorzitter van de Jeugdcommissie en John als voorzitter van de Kantinecommissie. 
Tevens heeft het bestuur voorgesteld om Ralph Wesselingh te benoemen als secretaris.  

Er zijn geen tegenkandidaten aangedragen.  

Vanuit de leden zijn er geen bezwaren ingediend tegen deze voordrachten van het bestuur, waarmee 
de nieuwe bestuursleden formeel zijn benoemd.  

Norbert de Jong was algemeen bestuurslid en stuurt thans de WTC aan. Monique Hoekstra vervult de 
functie voor de PR commissie, en heeft ervoor gekozen formeel geen deel uit te maken van het 
bestuur.  

Voor de functie van penningmeester heeft het bestuur nog geen kandidaat. Ben je geïnteresseerd, 
meld je dan bij de voorzitter. Norbert Jansen is bereid om voor een korte periode als waarnemend 
penningmeester op te treden.  

Samenvattend ziet de samenstelling van het bestuur er dan als volgt uit.  

Voorzitter: Dick Straathof 
Penningmeester: vacant. Wordt voor de korte termijn waargenomen door Norbert Jansen.  

Secretaris: Ralph Wesselingh  

Jeugdvoorzitter: Ed Roelandse  

WTC: Norbert de Jong  

Kantinecommissie: John van der Haas  

PR: Monique Hoekstra (geen bestuurslid).  

Coto: vacant.  

5 Rondvraag.  

Er zijn geen punten voor de rondvraag binnengekomen.  

Benoeming Kascommissie.  

Petra van Gorkum is aftredend. Wim Vonk en Jos van der Zon voeren dit seizoen de controles uit. 
Kaspar Scheltema heeft zich aangemeld als reserve.  

Tot slot  

De wijze waarop de ALV dit jaar vorm is gegeven, verschilt sterk ten opzichte van het verleden. 
Conform de statuten en de voorwaarden van de KNVB hebben wij op deze wijze toch de (verplichte) 



ALV 2020 voltooid. We hopen dat een dergelijke procedure in de toekomst niet meer nodig zal zijn 
en dat we volgend jaar weer gewoon kunnen vergaderen in de kantine.  

Rest ons om jullie een voorspoedig en sportief 2021 toe te wensen.  

Met vriendelijke groet,  

Dick Straathof,  
voorzitter 

 


