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Locatie:  Nr. Datum:  Tijdstip: Opgesteld:  

Kantine Hercules 14   9 januari 2018 
Start   : 20.15 uur 
Einde  : 23.15 uur 

Saskia Kraaij/  
Koos Schilder 

 

Deelnemers:  

Alle bestuursleden (2) Koos Schilder en Klaas Sibie 

leden 51 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

Vice Voorzitter, Koos Schilder opent de vergaderingen en heet iedereen welkom namens het 
bestuur bestaande uit Klaas Sibie en Koos Schilder.  
 
Allereerst wordt een minuut stilte gehouden voor de leden die ons sinds de laatste vergadering zijn 
ontvallen te weten; Henk Schleeper, Henk ter Laak, Wim van Twist, Tom Roels, Dave Nugter, 
Gerard Punt en Arnold van der Wardt. 
 
Hierna wordt de agenda vastgesteld zoals voorgesteld in de presentatie waarbij als nieuw punt 
toegevoegd wordt Horeca/Kantine op verzoek van Paul Bruijnesteijn. 

 
De vergadering was initieel gepland op 11 december 2017, maar kon toen niet doorgaan vanwege 
sneeuwval. Vandaar dat de ALV werd uitgesteld naar vandaag. 

 
2. Goedkeuring notulen ALV 13 (4-7-2017) 

De notulen worden zonder aanmerkingen goedgekeurd. 
 

3. Terugblik 2016-2017 
Afgelopen voetbalseizoen was een seizoen waarbij het roer om moest. Dit werd duidelijk in de loop 
van 2017 toen de noodklok is geluid door de penningmeester omdat het financieel niet ging! 
Er waren gaten en er waren tegenvallers. We moeten uit een ander vaatje tappen en dit vraagt om 
ingrijpen. De financiële huishouding moet passen bij de club. Het gaat niet vanzelf. Bovendien is 
geconstateerd dat we er voor moeten zorgen om een gezellige club te zijn.  
Een vereniging ben je als je er voor elkaar bent, je elkaar helpt en elkaar niet in de problemen 
brengt. Dit vraagt ook om structureel ingrijpen als het fout dreigt te gaan. Voor onze jeugd willen 
we goede/leuke toernooien organiseren, want daar zijn we goed in. We gaan een jaarkalender 
maken en uitgeven waar alle evenementen waaronder toernooien op staan. 
 
De senioren zijn niet gepromoveerd en de prestaties van dames 1 zetten Hercules goed op de kaart 
en vormen een visitekaartje van de club. 
Indelen van de jeugd blijft lastig als het voorgaande team is gepromoveerd naar een hogere klasse 
en de volgende lichting het voetbalniveau net niet haalt; het wordt dan lastig om je in de bereikte 
klasse te handhaven.  
 
De kunstgras discussie is goed afgelopen en de velden zijn niet afgekeurd. Dat zou ook een ramp 
zijn, want zonder kunstgras: geen voetbal op dit complex.  
 
Menig voetbalwedstrijd wordt door het team van scheidsrechters geleid dat zich vrijwillig inzet. Dit 
team wordt gecoördineerd en gestuurd door Henk Kramer die alle verenigingsscheidsrechters 
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inplant. Dit lijkt Henk gemakkelijk af te gaan, maar dat is het niet. Daarom is het opleiden van 
nieuwe (jonge) scheidsrechters heel belangrijk. 
 
Afgelopen seizoen is Hercules een samenwerkingsovereenkomst met AJAX aangegaan, omdat onze 
investering in de jeugd is opgevallen. Bovendien zag AJAX dat AZ veel talenten uit de Zaanstreek 
haalt. AJAX ging daarom op zoek naar clubs die geen overeenkomst met AZ hebben. Daarbij was de 
aanwezigheid van Mike Kolf een positief punt. We gaan kijken wat dit ons in de toekomst gaat 
brengen. 

 
Vraag Marcel Swart (vader jeugdlid): Er wordt gesproken over investeringen, welke investeringen 
zijn er gedaan?  
Koos: De aanstelling indertijd van Mike Kolf was om talenten te kweken bij Hercules. 
Nu Mike Kolf weg is gaan we door met het ontwikkelen van talenten op een andere manier en een 
ander beleid welke nog nader wordt geformuleerd door een nieuw opgezette Technische 
Commissie. 
 
Contributie najagen is een groot probleem. Peter Visser heeft zoveel mogelijk contributie proberen 
binnen te halen waarbij ook bleek dat er betalingsproblemen waren met twee senioren teams 
waarvan wij inmiddels afscheid hebben genomen. 
ClubCollect int de contributie, maar is geen incasso bureau en dat betekent dat wijzelf als club bij 
betalingsproblemen actie moeten ondernemen. 
 
Hugo Ranzijn stelt de vraag waarom geen automatische incasso wordt gebruikt? Waarop Koos 
reageert dat vóór de introductie van ClubCollect, veel leden de contributie storneerden en je dus 
geen geld had. Met de invoering ClubCollect is dit drastisch verminderd. 
De inning via ClubCollect scheelt de vereniging/bestuur veel tijd. 
 
Afgelopen seizoen laat een positieve trend zien als het gaat om het aantal tuchtzaken. Ook bleven 
excessen uit.  
 
Sponsoring 
De sponsoropbrengsten bleven helaas achter ten opzichte van de verwachtingen. Er bestaan 
loyaliteitsprogramma’s voor clubleden, maar helaas worden deze door de leden te weinig of niet 
gebruikt.  
Voorbeeld is de AVIA clubkaart. Voor iedere liter benzine die bij AVIA wordt getankt ontvangt de 
club een bijdrage. Afgelopen seizoen heeft dit de club ca €500/€600 opgeleverd maar de 
verwachting was ca € 5000 per jaar gebaseerd op het aantal clubleden. 
 
Pier Schurer vult aan dat de persoonlijke clubkaart verkrijgbaar is op het Wedstrijdsecretariaat, 
maar dat er ook een clubkaart ligt bij de AVIA pomp op Scholtenstraat en dat je na het tanken kunt 
melden dat je van Hercules bent. De baliemedewerker(ster) zal dan de Hercules clubkaart 
gebruiken bij het afrekenen.  
 
Ander voorbeeld is Sponsorclicks voor bestellingen via het internet. Er zijn clubs die op deze manier 
ca 100.000 euro per jaar binnen halen. Ook als je bestellingen doet via de “Onzeclubwinkel” link op 
onze website van Hercules, ontvangt Hercules 3% van elk aankoopbedrag. Ook meedoen aan de 
Vriendenloterij levert de club 50% van de aankoopprijs per lot op, mits je opgeeft dat het lot  
gekoppeld wordt aan  Hercules. 
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Opmerking van Hugo Ranzijn: laat deze informatie groots zien in de kantine om zodoende de leden 
te informeren. 
 
 
Communicatie 
Er is geen moment dat je niet communiceert. Koos is blij met de inzet en hulp van Wouter Zorg, 
vooral omdat er geen bestuurslid communicatie is. Er moet een grotere club mensen komen die 
ondersteuning geven aan de communicatie. 
 
Marcel Swart: Wat voor club wil Hercules zijn? Is de slogan “We willen de beste zijn van de 
Zaanstreek” nog van toepassing nu Mike Kolf weg is? 
Koos: De slogan werd negatief vertaald en blijkt achteraf niet gelukkig gekozen. 
Koos en Klaas willen met een compleet bestuur nadenken over de toekomst v/d club en met elkaar 
een goede vereniging vormen met een gezonde financiële basis. 
Het roer moet om waarbij Technische Zaken in eerste instantie minder te besteden heeft. Men zal 
hierdoor andere keuzes moeten maken. De keuze van prestatie naar een plezier gaat misschien ten 
koste van de ambitie, maar we willen meer plezier in de vereniging! 
 
Rob van ‘t Ent merkt op dat plezier en prestatie ook samen kunnen gaan om een 2e klasser 
voetbalvereniging te zijn.   
Koos: In 2010 gingen wij voor een stabiele 2e klasser en hebben dat nu niet in 7 jaar bereikt, maar 
het hebben van een doelstelling is goed. We zijn in potentie een 2e klasse vereniging. Maar of dit 
reëel is hangt ook van andere zaken af. Misschien is de 4e klasse wel interessanter vanwege de 
Zaanse derby’s die goed zijn voor de kantine omzet. Het ontbreken van Zaanse derby’s in de 
huidige klasse hebben een negatief effect op de kantine omzet. Lag voorheen de focus op met 
name ambitie, nu ligt de focus op plezier en daarna ambitie. 
 
Marcel Swart merkt op dat plezier ook zit in een ander aspect. Plezier wordt vaak ontnomen door 
organisatorische problemen. Ouders weten niet waar ze moeten zijn wanneer er geen trainers zijn. 
Ouders moeten het trainen dan maar doen. 
Koos: Desmond Post is weer terug bij Hercules en gaat Technische Zaken voor de jeugd doen. Zowel 
jeugdopleidingen als toernooien zullen aandacht krijgen. 
Marcel Swart: Hij moet ook gesteund worden. Trainers moeten meer doen dan alleen training 
geven en voor ballen zorgen. Vooral afspraken moeten worden nagekomen. Niet iedere vrijwilliger 
is geschikt. Hierop is sturing nodig wat nu ontbreekt door gebrek aan beschikbare handen. 
Koos: Er is een nieuwe Technische Zaken opgericht door 5 leden die hart voor de club hebben en 
deze organisatie weer goed op poten willen zetten. 
 
Als club zitten we in een dal en daar moeten we zien uit te komen, met elkaar de schouders 
eronder om de cluborganisatie weer op poten te zetten. 
 
Emiel Ranzijn: gaan we door met de bezuinigingen?  
Klaas: ja, dit komt terug bij de presentatie over de financiën. 
 
Bestond het bestuur in seizoen 2016-2017 nog uit 5 leden, nu zijn actueel nog twee bestuursleden 
Klaas (penningmeester) en Koos (secretaris) beschikbaar. Er is dringend behoefte aan invulling van 
de 3 vacatures, Voorzitter, Bestuurslid Voetbalzaken, Bestuurslid Personeelszaken, Bestuurslid 
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Facilitaire zaken Horeca, Bestuurslid Communicatie. Zonder invulling van deze vacatures kan het 
bestuur geen visie en strategie ontwikkelen voor de toekomst. 
Gaat het goed met de club? Ja, totdat het fout gaat. Nu nog 700 leden waren er ooit 1000 !! 
We moeten plannen maken om leden te werven. 
 
Toon Nugter: Weet het bestuur waarom en waar de jeugdleden zijn heen gegaan? Hij wil graag met 
mensen om tafel zitten om te analyseren om welke reden de jeugdleden zijn vertrokken en naar 
welke club. Het gaat hem met name om leden die hier 5 á 6 jaar lid zijn geweest die we misschien 
weer terug kunnen halen. 
 
Pier Schurer merkt op dat de trend van vandaag de dag is dat steeds minder mensen zich hechten 
aan een sportclub/vereniging. 
 
Koos: een club kan ook een sociale behoefte invullen en leren en laten leren van de talenten die je 
hebt. 
 
Facilitair 
We hebben wij een mooi complex, de vloer is geboend tijdens de zomervakantie. Er is veel 
inspanning van vrijwilligers die wekelijks hete complex onderhouden en schoon en netjes houden. 
Helaas is er veel vandalisme ondanks het camera systeem. Ook eigen leden zien we dit doen tijdens 
het terugkijken van de beelden. Laten we zuinig zijn op ons complex en op de vrijwilligers. 
 
Horeca: 
Paul Bruijnesteijn is in februari 2017 met een nieuwe kantine commissie gestart inclusief een 
aanmeldingssysteem op de website waar leden, ouders van kinderen zich vrijwillig kunnen 
inschrijven op diverse diensten. Helaas slaat de vrijwillige aanmelding via de website niet 
voldoende aan. De response is veel te laag en als men zich heeft aangemeld blijft men 
onaangekondigd weg. Daarnaast zijn de kantine commissie leden 2 á 3 dagen per week aan het 
bellen om bezetting voor de kantine te regelen wat niet meer is vol te houden. Het lukt niet om een 
pool van mensen beschikbaar te krijgen. 
Paul stelt voor om € 50 bovenop de contributie te vragen waarmee vrijwilliger worden betaald die 
wel diensten lopen. Een ander voorstel is verpachten, maar dat vindt Paul zelf geen sterk plan. 
Als iedere ouder zich 6 uur per seizoen inzet voor het vrijwilligerswerk, dan is dit uitvoerbaar. 
Graag wil Paul dat er voor de volgende vergadering een besluit genomen wordt hoe verder te gaan 
met de kantinebezetting. Je moet mensen achter de bar hebben om omzet binnen te halen voor je 
club. Overtuig ook de mensen die nog niets doen voor de vereniging hiervan! 
 
Kees Paddenburg stel voor om voorstellen te maken wat het beste is voor de kantine en dit dan in 
de volgende vergadering voor te leggen aan de leden. 
Koos antwoord dat zowel Klaas en hij dit niet willen en kunnen doen gezien de tijd die ze hebben. 
Koos vindt dat de komende weken de noodklok geluid moet worden in de vereniging zodat 
iedereen dit gaat voelen en er dan ook van overtuigd wordt dat er snel iets moet gebeuren en dat 
dit alleen lukt met de hulp van veel vrijwilligers. Als er nu niets gebeurd, is dat het einde van 
Hercules.  
 
Koos stelt voor om een markt te organiseren waarbij vraag en aanbod bij elkaar gebracht wordt. Als 
we na het organiseren van zo’n markt nog steeds met 10 man zitten dan hebben we een groot 
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probleem, maar de hoop is dat er zich 20/30 en misschien zelfs meer mensen zich zullen 
aanmelden en dan redden we met elkaar deze mooie club. 
 
Jan Wiertz geeft aan om de profielen van de functies en de tijd die het de mensen kost duidelijk op 
de website te zetten ter voorbereiding voor die markt.  
 
Koos antwoordt dat hiervan al veel beschikbaar is en op de website staat. Maar dat het met name 
gaat om vraag en aanbod op elkaar op te stemmen dit gaat komend jaar de uitdaging worden van 
Klaas en Koos. 
 
Vragen: 
Arie Werkhoven: als mensen willen helpen waar kunnen we die dan inzetten? 
Koos: Ten eerste goed voorbereiden en dan gaan we naar buiten met waar handjes nodig zijn. 
 
Ada Nugter: Waarom is de tombola afgeschaft als het 1e thuis speelt op zondag? 
Koos: Er is op dit moment geen evenementen commissie, dus ook niemand die dit op zich neem om 
te regelen. 
 
Marel van Ham: Het inschrijven op vrijwilligers functies via de website (zoals bij WSV) is dat een 
succes? 
Koos: nee. 
 
Remco Cordes: Laat ook positieve geluiden horen die nu gaande zijn in de vereniging, zoals de start 
van een nieuwe evenementen commissie o.l.v. Willem Kraaij. 
Koos: Evenementen staan nu even op een laag pitje. Afgelopen zomer is op initiatief van Willem 
Kraaij een evenementen-commissie gestart met een aantal enthousiaste ouders en andere 
betrokken vrijwilligers van de club om te kijken hoe er meer evenementen georganiseerd kunnen 
worden in de club. 
 
Evenementen die tot nu toe zijn geweest: 
- Veiling (georganiseerd door Pier Schurer en Wouter Zorg heeft een mooi bedrag opgeleverd 
- Bierfest (georganiseerd door Ronald Koopman en René Sorber) heeft een paar duizend euro 

opgeleverd 
- Darttoernooi (georganiseerd door Emiel Ranzijn) met een inschrijfgeld van €1,80 heeft een paar 

honderd euro opgeleverd 
- St Nicolaasfeest (georganiseerd door Arie Werkhoven en Peter v/d Werff) was een geweldig 

evenement voor onze jeugd. 
 

PAUZE 
 

4. Financiën/begroting 
 

Klaas gaat verder met de financiële status van de club. Het resultaat van 2016/2017 is - € 5.877,00. 
De tegenvallers waren vooral Sponsoring. 
 
Voor de begroting van 2017/2018 scheelt het € 4.000 aan inkomsten omdat er geen voetbalschool is. 
Een 5 tal vrijwilligers te weten Ray Bak, Ronald Koopman, Ron Pos, Remco Cordes en Marcel van 
Houten gaan de nieuwe TZ vormen die de coördinatie van alle trainers op zich gaan nemen.  
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Willem Kraaij heeft geholpen om de kosten en trends van de afgelopen jaren in kaart te brengen om te 
kijken waar de verschillen zitten. 
 
Emiel Ranzijn: Zo te zien staan de vergoedingen 52% vast, kunnen we de huur v/d kantine terughalen 
bij de stichting, omdat we de BTW van de kantinekosten terug kunnen vragen maar het sportdeel niet? 
Klaas: nee dat kan niet, we hebben een deel huur (hoog tarief) die we verrekenen met opbrengst bar 
(laag tarief). Deze constructie kost de belastingdienst geld en het is in ons voordeel. 
Klaas daagt de nieuwe TZ uit om een andere constructie te bedenken voor vergoedingen aan trainers. 
 
Emiel Ranzijn: past bij een zware financiële situatie het betalen van spelers er nog bij daar er in de 
vorige vergadering een opoffering is gevraagd aan de leden door contributieverhoging? Waarom gaan 
we door met het betalen van het 1e team volgend seizoen. Waarom stemmen we niet tijdens deze 
vergadering of we hiermee door moeten gaan? 
Klaas: Wil dit bij de nieuwe TZ-commissie neerleggen of de vergoeding aan spelers doorgaat en of de 
hoofdsponsor blijft. 
Koos: De beslissing om spelers te gaan betalen is destijds goed doordacht genomen op voorstel van een 
voltallig bestuur. Nu er maar 2 bestuursleden zijn, willen wij een besluit nemen over eventuele 
afschaffing of aanpassing als hier in een voltallig bestuur goed over is nagedacht. Het is erg belangrijk 
dat de gevolgen en verantwoordelijkheid van het eventueel afschaffen goed wordt onderbouwd om de 
verantwoordelijkheid hiervoor te kunnen dragen. Wij zijn nu niet bereid om dat besluit te nemen. Eerst 
goed voorbereiden en dan ter tafel brengen op een ALV. 
 
Wouter Kos: wil aangeven dat 90% niet door de club wordt betaald, maar door een aantal mensen die 
de prestatiematrix mogelijk maken zonder kosten voor Hercules.  
 
Als je de premies afschaft wat voor consequenties heeft dit dan voor de spelers, trainer en club? 
Dus voorlopig gaat de club hiermee door in 2017/2018, besluit kan pas 2018/2019 gewijzigd worden. 
 
Peter Visser: begroot is 12 gewonnen wedstrijden 15 spelers x 12 wedstrijden x € 25 = €4.500. 
 
Liquiditeit ratio per juni 2017 geeft een cashflow tekort van€ 40.000, we zijn geen gezonde club. 
Vooruitzichten: 
Klaas heeft het gevoel dat dit een beter jaar wordt en dat er een kentering gaat komen, mede door de 
genomen bezuinigingen en het opstarten van nieuwe evenementen. 
Maar het complex staat 7 jaar en daardoor gaan wij tegen onderhoud aanlopen( zoals dak/regenpijpen, 
boei-delen, scheurtjes in vloer sporthal) en moeten we hiervoor reserveringen maken voor onderhoud, 
we moeten dus gaan sparen en wel nu beginnen! 
Als er ruimte is na de reserveringen kunnen we gaan denken aan budget voor bijv. extra ballen, 
extraatjes etc.  
Doel komend seizoen is proberen geld over te houden! 
 
Sander Jacobs: Als er geld overblijft na reserveringen wordt er gezegd!? Er zijn 106 ballen kwijtgeraakt, 
als je dat verdeeld over alle teams dan is dat 1 bal per team. Hij vindt dat ballen standaard begroot 
moeten worden, we zijn een voetbalvereniging! 
 
Klaas: wij vinden het verlies van 106 ballen per jaar veel te veel, we kunnen veel zuiniger omgaan met 
onze ballen, dan hebben we het niet over de ballen die vervangen moeten worden door ouderdom. 
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Rob van ’t Ent: Blijft Avia onze hoofdsponsor? 
Pier Schurer: Kan daar nog niets over zeggen en komt hier nog op terug, behalve dat als er een nieuwe 
sponsor komt dan staan ze hiervoor open, maar ze blijven wel actief voor de club.  
Rob wil zich wel aanmelden als sponsor als dit € 3.000 per jaar kost. 
Pier Schurer: geeft aan met Rob te gaan praten. 
 
Tevens is er geconstateerd dat er reclameborden hangen waar geen inkomsten tegenover staan, welk 
signaal geef je als club hiermee af? 
Pier Schurer: we weten hiervan, maar lege plekken langs het veld is ook geen oplossing. 
 
 
 
Kascommissie: 
 
De kascommissie is van mening dat de bescheiden een getrouw beeld geven van het handelen van het 
Bestuur en de financiële situatie v/d vereniging en adviseren de ALV het Bestuur in casu de 
penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financieel beleid in 2016/2017. 
 
De kascommissie heeft met genoegen vastgesteld dat het verlies van €52.000 vorig jaar is 
teruggebracht naar €5.877 dit verenigingsjaar. 
 
Aan de opbrengstenkant laten de posten Contributies en Kantine-inkomsten een positiever beeld zien 
in vergelijking met de begroting 2016/2017 en de werkelijke cijfers van 2015/2016.  
 
De achterstand bij de contributie-inning ligt op schema en is voor een groot deel weggewerkt. 
Problemen zijn er nog steeds om een goede koppeling te krijgen tussen het ledenbestand, de financiële 
administratie en ClubCollect (deze zorgt voor de inning van de contributie) 
 
Bij de kantine-inkomsten lijkt ook een positieve trend ingezet, deels is dat te danken aan de invoering 
van een nieuw kassasysteem en de clubkaart. Mede hierdoor is er een beter inzicht gekregen in de 
kassastromen t.o.v. de kantineverkopen. Daarnaast hebben evenementen nieuwe inkomsten 
gegenereerd. De overdracht van de kassen bij de wisseling van kantinepersoneel blijft een zeer groot 
aandachtspunt. Kritisch moet gekeken worden naar de huidige procedures en richtlijnen. 
Aan de uitgavenkant is het Bestuur er in geslaagd om de kosten met ruim 10% terug te dringen. Daarbij 
springen de besparingen op Personeelskosten en Kantinekosten in het oog. De aanbevelingen van de 
Kascommissie hebben in ieder geval resultaat opgeleverd. 
 
De kascommissie doet de volgende aanbevelingen: 
Aanbeveling 1. 

- Er moet een duidelijker beeld komen uit de financiële administratie over de verhoudingen 
tussen de te vorderen contributies aan het begin van het verenigingsjaar en de 
ledenadministratie. Alleen hierdoor wordt een volledigheidscontrole gerealiseerd op de te 
innen contributies. 

- Anderzijds is het noodzakelijk om gedurende het seizoen controle uit te oefenen op de inning 
van de contributies. Dit kan alleen bereikt worden door een aansluiting van de te innen 
contributies met de specificaties van ClubCollect. 

Aanbeveling 2.  
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-  Actief moet omgegaan worden met het bewaken van de kantinemarges. 
-  Bij prijswijzigingen van leveranciers moeten deze direct verwerkt worden in de administratie. 

Het vergelijken van de inkoopprijzen met de daarbij behorende marges zal moeten resulteren 
in het direct aanpassen van de verkoopprijzen. 

-  Ook door onderhandelingen met leveranciers over inkoopprijzen kunnen de marges in stand 
gehouden worden. 

Aanbeveling 3. 
- De layout en presentatie van de begroting zoals deze op de ALV vergadering in juni wordt 

gepresenteerd, moet aangepast worden teneinde de leden een beter beeld te geven over de 
vooruitgang en de uitvoering van het beleid.  

- Deze door de vergadering goedgekeurde begroting dient gelijk te zijn aan de layout van die in 
de Winst- en  Verliesrekening in de jaarrekening. 

- De huidige presentatie van de begroting is onvolledig en wekt de nodige vragen achteraf op. 
Door een volledige begroting vast te stellen, staan ook de budgetten voor de diverse 
onderdelen vast en kan het bestuur daarop beter sturen. 

             
 
Opmerking 

- Van een aantal borden rond de terreinen van Hercules wordt geen sponsorinkomsten meer 
ontvangen. De borden worden evenwel niet weggehaald. De Kascommissie is van mening dat 
hiermee een verkeerd signaal wordt afgegeven aan de leden en derden.  

- Het weghalen van de borden kan ook leiden tot nieuwe aanvragen. Bestaande sponsoren 
kunnen een betere plek claimen al dan niet tegen een hogere vergoeding. 

 
Maurits van Leeuwen treedt af als lid kascommissie, want zijn termijn zit erop. Willem Kraaij wordt nu 
lid van de kascommissie.  
Er wordt bij de aanwezigen gevraagd wie reserve-lid wil zijn. Hierop komt geen reactie waardoor de 
benoeming wordt doorgeschoven naar de volgende ALV. 
 
Ron Brinkkemper: Zou het mogelijk zijn om iedere ALV dezelfde presentatie in cijfers weer te geven om 
goed te kunnen vergelijken. 
Klaas: daar gaan we voor zorgen. 
 
De kascommissie bedankt Peter v/d Werff voor zijn inzet afgelopen jaar. 
 
5. Rondvraag 

  
Geen vragen. 
 
Koos sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun komst. 
 
Na afloop worden de volgende leden voorzien van een speldje: 
 
Peter Metz  – 25 jaar (heeft afbericht gegeven) 
 
Gerard Hooyschuur    - 40 jaar (niet aanwezig) 
Robert Mandjes          - 40 jaar 
Hugo Ranzijn               - 40 jaar 
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Emiel Ranzijn              - 41 jaar, eigenlijk 45 jaar! 
 
Ton Happe                 -50 jaar (niet aanwezig) 
Jan Wiertz                 - 50 jaar 
Bert Brinkkemper     - 50 jaar 
 
Gerard de Goede   - 60 jaar 
Arie Werkhoven      - 60 jaar 
 

 
Sluiting 23:15 


