
Notulen Algemene ledenvergadering van 20 oktober 2016. 

Afzeggingen zijn ontvangen van: Niels Loomans, Patrick van Reest, Martin van Soest, Rienk Poot, 

Alfred Hortensius en Pim Toor. 

Aanwezig: 17 leden en twee niet leden (trainers). 

 

1. Opening door de voorzitter. 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de Algemene ledenvergadering en stelt 

voor om direct te beginnen met de vergadering. 

 

2. Vaststellen agenda. 

Er zijn geen mededelingen vanuit de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Ingekomen- en uitgaande stukken. 

Buiten de afmeldingen zijn er geen stukken binnengekomen of uitgegaan. 

 

4. Vaststellen notulen 1 oktober 2015 

Zowel tekstueel als inhoudelijk worden de notulen vastgesteld en geaccordeerd. 

 

5. Verslag van de secretaris. 

Marcel Toebak: Wat verstaan we onder ‘gezonde financiële situatie’? Marcel vraagt of het 

bestuur een doel wil stellen wat we precies willen.  

Voorzitter: we willen meer financiële middelen, maar dit zal waarschijnlijk pas gerealiseerd 

worden over twee jaar (als de schulden zijn afgelost). 

Nico Stolwijk: Nico zou het op prijs stellen als het bestuur het verslag mondeling toelicht op 

de vergadering. Na stemming (5 voor en 12 tegen) is het voorstel niet goedgekeurd. Wel 

beloofd het bestuur dat de stukken volgend jaar op de site van de Hazerswoudse boys te 

vinden zijn, zodat iedereen zich beter kan voorbereiden. 

Marcel Toebak: Kan het bestuur de voortgang van nieuw en anders toelichten. 

De voorzitter zet uiteen hoever de zaken nu zijn gevorderd, er zijn nog geen concrete 

afspraken gemaakt. Wij hebben de indruk dat de gemeente vooralsnog een afwachtende 

houding aanneemt en geen specifiek doel voor ogen heeft. Tot er concrete besluiten 

genomen worden, blijft alles nog bij het oude.  

Leo van der Pot: de fietsenstalling is mede mogelijk gemaakt door de bingocommissie. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

6. Verslag van de penningmeester. 

Het verslag wordt doorgenomen met de leden (verslag verkrijgbaar bij de penningmeester).  

Balans: Het financiële beleid van Gilde van Gulle Gevers is inzichtelijk geworden op de balans, 

maar hoe zit dit met klaverjascommissie en bingocommissie?  Hierover heeft de 

penningmeester afspraken gemaakt met de beide commissies, ze storten het bedrag op de 

rekening van de Hazerswoudse boys. 

Verlies en winstrekening: 

Nico Stolwijk: Kan er in het verslag een overzicht komen van het aantal leden dat de 

vereniging heeft? Dit zal gedaan worden. 



Bert Bogerman: zijn er nog investeringsplannen? Binnen korte termijn zal er nieuw meubilair 

aangeschaft moeten worden, en er wordt nagedacht over zonnepanelen. Nico Stolwijk meldt 

dat er nu mogelijkheden zijn tot aanschaf zonnepanelen, zonder eerst te investeren, maar 

waar een concept is bedacht dat er terug betaald wordt door de kosten die lager zullen 

worden te verrekenen. 

 

7. Verslag van de kascontrolecommissie. 

De verklaring wordt voorgelezen door Martin van Zanten en eindigt met de mededeling dat 

de commissie veel waardering heeft voor de wijze waarop de penningmeester al het werk 

heeft verzet. De vergadering neemt de verklaring over en verleent het bestuur decharge voor 

het gevoerde financiële beleid. De commissie wordt bedankt voor haar inzet. Martin van 

Zanten treed af en Nico Stolwijk wordt de eerste man, Bert Bogerman wordt de tweede man 

en Jeroen van de Werken wordt reserve. 

 

8. Begroting 2016-2017. 

De begroting (verkrijgbaar bij de penningmeester) wordt doorgenomen met de leden. 

Vanuit de vergadering komt de vraag hoe het zit met de sponsoren van de Sportvriend.  Rens 

van Nierop beantwoord deze vraag en zegt dat de sponsoren zichtbaar blijven op de digitale 

versie van de sportvriend. De sponsoren zullen ingelicht worden over de wijzigingen van de 

uitgave van de Sportvriend. ( door de sponsorcommissie). 

Rene van Tol: zijn er nog reacties gekomen op de verhoging van de contributie? Nee er is 

geen enkele reactie vernomen. 

 

9. Bestuursverkiezing. 

Voorstel herbenoeming Peter Versteeg. Na stemming wordt unaniem besloten dat Peter 

Versteeg voor drie jaar weer het voorzitterschap heeft, en hij belooft dat hij met ziel en 

zaligheid zich zal inzetten voor de vereniging. 

 

10. Bestuursvoorstellen. 

De voorzitter schets een beeld van de persoon die het bestuur voor ogen heeft om erelid te 

worden. 

Na enkele jaren secretaris te zijn geweest, wat hem niet de voldoening gaf die hij voor ogen 

had, besloot hij samen met Ton van Veen om een sponsorcommissie op te richten. Twintig 

jaar heeft hij zitting genomen in de commissie, die thans voor een derde van de begroting 

deel uitmaakt. Er wordt gememoreerd aan de gezellige (maar constructieve) 

vergaderavonden en een hoogtepunt was dat alle leden van de vereniging kleding kregen 

van de vereniging. 

Tijdens stemming is unaniem besloten dat Rienk Poot erelid van de vereniging wordt. 

Wegens een operatie is Rienk Poot niet aanwezig op de vergadering, zodat wij telefonisch 

contact hebben gezocht tijdens de vergadering. Peter deelde hem het heugelijke feit mede 

en Rienk heeft zo toch het applaus in ontvangst genomen. 

 

11. Rondvraag en sluiting. 

Bert Bogerman: Hij vraagt of Rienk en Alfred een uitnodiging kunnen krijgen voor de BC 

avonden (tijdens een praatje aan de bar vertelden ze dat ze dat het meeste zouden missen). 



Rens van Nierop meldt dat ze tijdens de eerste BC avond uitgenodigd zijn, zodat er op 

gepaste wijze afscheid genomen kan worden. Of daar een vervolg aan gegeven wordt zal in 

de commissie besproken worden. 

Joop de Gelder: Hoe zit het met de kleding voor volgend jaar nu het contract met Bahlman is 

afgelopen. Rens van Nierop deelt mee dat ze in onderhandeling zijn met drie kandidaten, 

waaronder Bahlman. 

Nico Stolwijk: Afname van aantal jeugdleden baart hem zorgen, of het een idee is om een 

enquête te houden onder de ouders (vragen om reden van stoppen). Joop meldt dat de 

redenen vaak wel bekend zijn en dat hij niet de indruk heeft dat een enquête veel positieve 

bijdrage zal leveren. 

Joop de Gelder: Vraagt of de uitnodiging voor de ALV duidelijker kan. Eerder tijdens de 

vergadering is de discussie al geweest. Volgend jaar zal het bestuur ervoor zorg dragen dat 

de uitnodiging en de bijbehorende stukken makkelijker te vinden zijn (link op de site). 

Nico Stolwijk: hoe zit het met de nieuwe indeling van de jeugd zoals de KNVB voorstelt. 

Joop licht toe dat dit een beleid is van de KNVB en dat veel clubs hier tegen ageren. Het 

besluit is nog niet genomen, maar de KNVB heeft de clubs gevraagd om te experimenteren 

met dit voorstel. Besluit zal wellicht in januari genomen worden. 

Bert Bogerman: Hoe staat het bestuur tegenover de commotie over het kunstgrasveld. 

Afgevaardigden van de club zijn bij een avond geweest, georganiseerd door de gemeente, 

waarin uitleg werd gegeven over de situatie. Voorlopig volgen we het standpunt van de 

gemeente en zal er nog geen actie ondernomen worden. Er is een nieuw onderzoek 

ingesteld, waarvan de uitkomst waarschijnlijk eind van het jaar bekend is. 

Bert Bogerman: bezoekende verenigingen kunnen ons complex moeilijk vinden. Kunnen er 

borden komen bij het parkeerterrein van de Landvliethal die verwijzen naar de 

Hazerswoudse boys, en bij Tehado? Het bestuur zal hier voor zorgen. 

 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 

Marja van Nierop 

Secretaris Hazerswoudse boys. 

 

Bijlagen: verslag van de penningmeester  

                 Verslag van de kascontrolecommissie. 


