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Notulen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (ALV) van “v.v. Koudekerk” 
gehouden op 12 maart 2020 
Aanwezig en getekend voor aanwezigheid: 26 leden, inclusief bestuursleden 
Afwezig met kennisgeving: 3 
 
1.  OPENING  DOOR  DE  VOORZITTER 
 
Voorzitter Rik Winterink opent om ongeveer 20.02 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van 
harte welkom.  
Alvorens over te gaan tot de agenda van deze vergadering legt de voorzitter het dilemma van het 
bestuur uit, namelijk het al dan niet doorgaan van deze buitengewone ledenvergadering nadat 
vanmiddag laat door de Minister-president een persconferentie is gehouden waarin werd gesteld 
dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen per direct werden afgelast in het kader van de 
maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus. De aanwezige leden geven unaniem aan de 
vergadering door te laten gaan. 
 
2.  VASTSTELLEN AGENDA 
De door het bestuur aangeboden agenda wordt vastgesteld.  
 
 
3.  INGEKOMEN STUKKEN 
De secretaris meldt afmeldingen voor deze vergadering van: Ton Nieuwpoort, Edwin Plasmeijer en 
Arie Schellingerhout (die aangegeven heeft voor te stemmen) en dat er geen ingekomen stukken 
zijn. 
 
 
4.  VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN 16 SEPTEMBER 2019 
De notulen van 16 september 2019 worden,  zonder opmerking en wijziging vastgesteld en 
ondertekend, door de secretaris en penningmeester. 
 
 
5.  BEREGENINGSINSTALLATIE 
Het bestuur presenteert uitgebreid de plannen voor de aankoop van een beregeningsinstallatie die 
in de velden 2 en training aangelegd zou moeten worden.  
Na een financiële onderbouwing verzoekt het bestuur de vergadering goedkeuring op basis van 
artikel 10 lid 6 voor de uitvoering van dit plan.  
De financiële consequenties worden voor rekening van de vereniging gezien als circa € 37.000,=.  
Indien de gemeente de vraag stelt dit voor alle grasvelden te doen zal de investering circa € 
47.000,= bedragen.  
Deze bedragen zullen door de aanvraag van de BOSA subsidie met circa 25% dalen.  
Hiernaast zal getracht worden dit bedrag door fondsenwerving te verlagen. 
 
De vergadering verleent unaniem haar goedkeuring voor het aangaan van de rechtshandelingen 
die nodig zijn voor de aankoop en aanleg van de beregeningsinstallatie. 
Daarnaast verleent zij goedkeuring voor het aangaan van rechtshandelingen die het doel hebben 
de netto bijdrage voor vv Koudekerk te verlagen. 
 
 
6. RONDVRAAG 
Henk Griffioen vraagt om aandacht voor het bestuur alvast na te denken over de 
trainingsmogelijkheden als het seizoen weer start. Het bestuur zegt dit toe 
 
Op een vraag over de financiële gevolgen van de huidige maatregelen antwoord de penningmeester 
dat die thans nog niet te overzien zijn en dat het bestuur er alles aan zal doen dat in haar 
vermogen ligt om de gevolgen voor de club zo klein mogelijk te houden. 
 
Peter van der Ploeg vraag naar de stand van zaken met het Pannaveld. Hierop is nog geen verdere 
actie genomen door noodzakelijke boomkap. Gelet op de huidige maatregelen is nog niet te 
overzien of het dit jaar nog door kan gaan. 
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7. SLUITING 
Voorzitter Rik Winterink sluit, met dankzegging aan de leden voor hun inbreng, om 20.45 uur de 
vergadering. 
 
 
 
Voor akkoord:      de datum: 21 september 2020 
 
 
 
 
Rik (H.J.) Winterink,     Peter Vorenkamp, 
Voorzitter/ secretaris     Penningmeester 
  

 


