
Verslag van de Algemene Ledenvergadering, 

gehouden op 24 oktober 2014 

 

bij aanvang zijn 45 leden aanwezig 

 

1.    Opening door de voorzitter 

De voorzitter heet alle leden, leden van verdienste, ereleden en de erevoorzitter hartelijk welkom. 

Er wordt een moment van  stilte in acht genomen voor familieleden, vrienden en vriendinnen van 

de v.v. Limmen die ons afgelopen seizoen zijn ontvallen. In zijn openingstoespraak kijkt hij terug 

op het afgelopen seizoen en blikt vooruit. 

“Wanneer ik terugkijk op de prestaties in het afgelopen seizoen, kan ik zeggen dat onze selectie 

elftallen het goed hebben gedaan. 

•    Zowel de Dames als het 2de hebben zich kunnen handhaven. Een grote prestatie want de 

druk was groot. 

•    De mannen van het 1ste hebben zelfs de nacompetitie gehaald. Jammer genoeg was de 

concurrentie te sterk en hebben ze de promotie naar de 2de klasse niet binnen kunnen halen. 

•    Bij de jeugd viel met name D1 op. Het team haalde zelfs de finale van de districtsbeker. Het 

moest zijn meerdere erkennen in het team van Ajax. 

Het was een goed seizoen voor leden en publiek. Kermis, het 24e Familie Straten Toernooi, de 

Jeugdveiling en ook de thuiswedstrijd tegen Meervogels: het waren prima bezochte 

evenementen. En dat is ook voor de financiën erg belangrijk. Daar zal de penningmeester later 

op terug komen. 

 

We hebben in het afgelopen jaar ook de basis gelegd voor een paar belangrijke veranderingen. 

Om er twee te noemen: 

•    het is inmiddels mogelijk om zaalvoetbal te spelen in competitieverband. 

Zaalvoetbalvereniging d’Enterij sloot zich met 10 teams aan bij de vv Limmen. 

•    het 25e Familie Straten Toernooi wordt straks georganiseerd door de net opgerichte stichting. 

Zo zijn risico’s beter in de hand te houden. U vroeg daar al een paar jaar om. 

Voor het komende seizoen zijn er uiteraard weer een paar wensen en doelen: 

•    Op sportief gebied betekent dat promotie van het 1ste naar de 2de klasse.  Het liefst direct 

plaatsen natuurlijk. 

•    Handhaving van de Dames en het 2e elftal van de heren 

•    Bij de jeugd de goede lijn voortzetten, meer accent leggen op begeleiding door vrijwilligers 

ouders. Morgenmiddag wordt daarvoor een eerste bijeenkomst georganiseerd. 

Toch zal het ook een spannend jaar worden. Verstandig omgaan met het huishoudboekje 

•    De vaste kosten en de huur van de accommodaties blijven immers stijgen. 

•    de sponsorinkomsten en het aantal leden lopen terug. 

•    En het blijft een uitdaging om steeds genoeg mensen enthousiast te vinden om ons 

vrijwilligersteam op sterkte te houden. Dat heeft meer dan onze aandacht.” 

Berichten van verhindering is ontvangen van Cees Kuyper, Meindert en Tineke Duin, Ien 

Zomerdijk, Cees-Jan Castricum, Gerard Hageman, Tom Beentjes en Thijs Nijman 

 

2.    Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering 26 september 2013 

Het conceptverslag is vanaf 7 november vorig jaar te lezen geweest op de website. Het geeft 

geen aanleiding voor vragen of opmerkingen. De voorzitter stelt het verslag vast. 

 

3.    Jaarverslag 2013-2014 van de secretaris 

Het jaarverslag is gedurende twee weken voorafgaand aan de vergadering te lezen geweest op 

de website en in het wedstrijdsecretariaat. Het geeft geen aanleiding voor vragen of 

opmerkingen. De voorzitter stelt het verslag vast. 

 

4.    Financieel Jaarverslag: 



De Rekening 2013-2014 werd ter vergadering uitgedeeld en toegelicht door de penningmeester. 

Na een nadelig slot van het seizoen 2012-2013 sluiten we nu positief af. Hij spreekt zijn 

waardering en complimenten uit voor de inzet van de vrijwilligers. Met name door hun inzet is de 

vereniging erin geslaagd om kosten in de hand te houden en opbrengsten te bevorderen. Het 

resultaat is er naar. Hij zegt zijn dank uit over het werk van de kascommissie. Zij is nauwgezet en 

kritisch door de stukken heen gegaan. Hun aanbevelingen zullen ook zeker van pas komen in het 

financieel beheer in de komende seizoenen. 

 

a.    Toelichting op balans en exploitatierekening. 

Er is fors afgelost op de leningen. Goede resultaten van evenementen maakte dat mogelijk. Het 

Resultaat geeft ook aan dat de liquide middelen behoorlijk zijn toegenomen. Verplichtingen die 

nog openstaan hebben voornamelijk betrekking op de nog  nakomende rekeningen van het 

Familie Stratentoernooi. 

Punten van aandacht zijn terugloop van het aantal leden en de druk op de sponsorinkomsten. 

 

b.    Verslag bevindingen van de kascommissie 

Leden van de kascommissie: Kees Veldman en Guus Nijman hebben de boeken en de 

onderliggende stukken gecontroleerd en geen onregelmatigheden aangetroffen. De Jaarrekening 

geeft een getrouw beeld van de administratie. De kascommissie stelt voor de penningmeester 

decharge te verlenen. 

 

c.    Vaststelling van de Rekening 2013-2014 en dechargeren penningmeester 

De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met de Jaarrekening en het voorstel van de 

kascommissie om decharge te verlenen. De vergadering stemt daarmee in. 

De voorzitter bedankt de kascommissie voor haar werk. 

 

d.    Voorstel toevoeging saldo aan de Algemene Reserve. 

De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met het toevoegen van het batig slot van € 

12.468 aan de Algemene Reserve.  De vergadering stemt daarmee in. 

 

e.    Benoeming nieuw lid van de kascommissie 

Kees Veldman treedt verplicht af na zijn tweede jaar. Voorgesteld wordt om Frank de Vries als 

nieuw lid van de kascommissie te benoemen. De vergadering stemt daarmee in. 

 

5.    Voorstel Begroting: 

De Begroting/Jaarplan 2013-2014 werd ter vergadering uitgedeeld en toegelicht door de 

penningmeester. 

 

a.    Toelichting jaarplan door de penningmeester. 

De begroting is conservatief van opzet en getuigt van voortzetting van een voorzichtig beheer. Er 

is ook een aantal, niet door de vereniging te beïnvloeden kostenstijgingen te verwachten. Hij 

noemt onder andere huur van de accommodaties. Belangrijk om te vermelden is de oprichting 

van een stichting die de organisatie van het Familie Stratentoernooi op zich gaat nemen. In 

financiële termen betekent dit het verminderen van risico’s en het ontvangen van een bijdrage 

van de stichting voor inzet van mensen, middelen en accommodatie van de vereniging. Op de 

vraag waarom kantineopbrengsten zoveel lager zijn begroot, antwoordt de penningmeester dat 

een belangrijk deel van de opbrengsten wordt gegenereerd door de stichting die het Familie 

Stratentoernooi organiseert. Kosten en opbrengsten van het toernooi zijn gesaldeerd opgenomen 

In de kosten van KNVB wordt rekening gehouden met een verlaging omdat de kosten van gele 

en rode kaarten direct omgeslagen zullen worden over de betrokken teams. Een besluit daarover 

werd al 7 jaar eerder door de Algemene Ledenvergadering  genomen maar nog niet 

geeffectueerd. 

 



b.    Toelichting vastgestelde contributies voor 2014-2015 en 

Op basis van de resultaten van het afgelopen seizoen en de prognose voor het komende seizoen 

is verhoging van de contributie niet nodig. De vergadering stemt daarmee in. De contributies voor 

het komende seizoen zien er als volgt uit: 

 

Voor het veldvoetbal 2014-2015: 

Senioren                  170     

A-junioren                125     

B- en C-junioren      105  

D- en E-pupillen         85 

F-pupillen en Mini’s    75 

  

Niet spelende leden   45 

 

Nieuw in de vereniging is de mogelijkheid om in competitieverband zaalvoetbal te spelen. De 

benadering voor het heffen van de contributie is een andere dan bij het veldvoetbal. Op basis van 

de ervaringen met variabele samenstelling van de teams en soms minder frequente individuele 

deelname, is hier gekozen voor heffen van contributie per zaalvoetbalteam: 

•    € 975 per seniorenteam 

•    € 600 per juniorenteam 

De vergadering stemt daarmee in 

 

c.    het bestuur stelt voor om, evenals in voorgaande jaren, mandaat te geven voor het eventueel 

verhogen van de contributie met maximaal 5% voor het daaropvolgende seizoen (2015-2016). 

 De vergadering stemt daarmee in. 

 

6.    Toelichting door de commissievoorzitters 

Commerciële commissie: Mark Valkering. de commissie bestaat inmiddels uit 4 personen: Bas 

Mooij is lid geworden. Door zijn deelname worden de relaties met de sponsoren en de 

jeugdveiling nog beter onderhouden. Hoewel de sponsorinkomsten iets zijn afgenomen, is het 

aantal sponsors toegenomen in het afgelopen seizoen. 

 

Accommodatiecommissie: Ron Schneider. Accommodatie ligt er goed bij. Op basis van de 

taakverdeling in de huurovereenkomst met de gemeente verdient de vereniging een deel van de 

huur terug. Er werd daarom weer veel klein onderhoud gepleegd, maar er is weinig geïnvesteerd. 

Op het terrein aan de Hogeweg vond een incident plaats met de verlichting. Een van de masten 

waaide om en is inmiddels vervangen. Omdat veiligheid voorop staat, zijn de andere, soortgelijke 

masten geïnspecteerd en preventief verstevigd. Voor het komende seizoen is gepland om op een 

plaatsen bestrating op te halen, tribune renoveren en de inventaris van de kantine te updaten. 

Voor het renoveren van het dak van de tribune wordt aan sponsorring gewerkt. 

 

Jeugdcommissie: Michel Fluri. Bij de jeugd zijn de sportieve doelstellingen gehaald. 

Selectieteams hebben allemaal bovenin de poules meegedraaid en goed gepresteerd. De 

meisjesafdeling draait steeds beter, met dank aan de begeleiders en met name Henk Nuijens. De 

jongste jeugd speelt samen met FCC in onderlinge competitie. 

De planmatige Jeugdopleiding is weer een succes geweest. Daarbij zijn voor de jeugdteams zijn 

de coördinatoren, begeleiders en trainers van groot belang. Jaarlijks zijn daarin mutaties en 

inmiddels zijn alle rollen bezet. Het Hoofd Opleidingen Frank Donker maakte inmiddels een 

overstap naar het trainerschap. 

In de Jeugdcommissie is een aantal nieuwe leden toegetreden maar de evenementencommissie 

heeft een probleem met het werven van voldoende  vrijwilligers. Dat heeft al geleid tot het 

afzeggen van een aantal evenementen voor de jeugd. Toch worden nog steeds veel toernooien 

en activiteiten georganiseerd. De jeugdcommissie organiseert sinds afgelopen seizoen ook het 



Spelregelbewijs: een nieuw fenomeen. Door de KNVB verplicht voor de B-jeugd. 

  

Vicevoorzitter: Piet Schouten. In het bestuur heeft hij een vrije rol. Hij wordt ingezet als vervanger 

voor de voorzitter en heeft de penningmeester ingewerkt. Verder gaat het om een vrije rol als 

adviseur. Het vormen van de stichting voor het Familie Stratentoernooi en belastingadviezen zijn 

daar voorbeelden van. 

 

Materialen: Willem Koot. In zijn eerste bestuursjaar heeft hij veel zorg besteed aan in kaart 

brengen van de beschikbare materialen en contracten op dat gebied. Met name kleding bepaalt 

een groot deel van de uitstaling van de club. Deze is verzorgd en uniform. De eigen voorraad is 

afgebouwd, er wordt inmiddels gewerkt met een vaste leverancier. 

 

Kantinecommissie: Co Pepping. De kantine heeft een goed seizoen gedraaid. Ook hier is de 

bemensing een punt van zorg. Een commissie onder leiding van Joost Nijman is ingesteld om 

werven, boeien en binden van vrijwilligers vorm te geven. Niet alleen de inkoop van dranken en 

etenswaren vraagt veel aandacht. Dat gold ook voor omzetbepalende zaken als de tijdstippen 

waarop wedstrijden worden ingeroosterd en het verhogen van de leeftijd voor alcoholconsumptie. 

Om het kantinebezoek te bevorderen wordt veel energie gestoken in het organiseren van 

activiteiten en gezelligheid in de kantine.   

 

Evenementen en Technische Zaken: Jan Nijman. Evenementen hebben te maken met een keur 

aan regels en kosten. Begrijpelijk want binnen de gemeente en voor ordehandhaving is 

afstemming met andere initiatieven belangrijk. Ze worden na vergunningverlening opgenomen in 

de evenementenkalender. 

Op het technische vlak is er zoals gebruikelijk veel aandacht besteed aan het contact met de 

trainers. De beleidsplannen voor Jeugd en Senioren zijn daarin leidend. 

De geconstateerde afname van vrijwilligers is ook voor het vinden van scheidsrechters en 

assistent-scheidsrechters zorgelijk aan het worden. 

 

7.    Bestuursaangelegenheden 

a.    Secretaris Kees Rood, Voorzitter Kantinecommissie Co Pepping en Voorzitter Commerciële 

Commissie Marc Valkering zijn alle drie aftredend volgens rooster en hebben zich herkiesbaar 

gesteld. Er zijn binnen de gestelde termijn geen tegenkandidaten ingebracht. De vergadering 

stemt in met het herbenoemen van Kees, Co en Marc. 

 

b.    Na een periode van 7 seizoenen treedt Michel Fluri tussentijds af als voorzitter van de 

Jeugdcommissie. De voorzitter spreekt Michel toe en bedankt hem voor zijn inzet en neergezette 

resultaten. Dan maakt de voorzitter bekend dat het bestuur voorstelt Michel te benoemen als lid 

van verdienste. De vergadering stemt daarmee in. Michel dankt de voorzitter voor de benoeming 

en geeft een korte bloemlezing van zijn belevenissen uit zijn voetbalcarrière en rol in het bestuur. 

Het planmatig opleiden van de jeugd werpt vruchten af. Hij roept echter wel op tot geduld. Het 

oogsten van de resultaten is nu eenmaal een kwestie van jaren. Uiteindelijk ziet hij het eerste van 

Limmen als permanente 2e klasser. Zo goed is de aanstormende jeugd. 

Met het tussentijds aftredenkomt van Michel komt de functie van voorzitter Jeugdcommissie 

vacant. Erik Lute is bereid gevonden om die functie in te vullen. Er zijn binnen de gestelde termijn 

geen tegenkandidaten ingebracht. De vergadering stemt in met het benoemen van Erik. 

 

c.    Openstelling nieuwe bestuursfunctie `Zaalvoetbal’: met ingang van dit seizoen wordt 

zaalvoetbal gespeeld bij de v.v. Limmen. Het bestuur stelt daarom een bestuursfunctie open met 

het doel de belangen van het zaalvoetbal te behartigen en heeft Martijn Glorie bereid gevonden 

deze in te vullen. Het bestuur stelt voor Martijn Glorie te benoemen in de bestuursfunctie 

‘Zaalvoetbal’. 

Er zijn binnen de gestelde termijn geen tegenkandidaten ingebracht. De vergadering stemt in met 



het benoemen van Martijn. 

Nico staat kort stil bij de “ ….. eerste contacten na het verzoek om zaalvoetbal bij de v.v. Limmen 

onder te brengen. De vruchtbare samenwerking heeft ertoe geleid dat KNVB akkoord is, de leden 

van de zaalvoetbal blij en deze tak van sport inmiddels onder de vlag van onze v.v. Limmen kan 

worden uitgeoefend met 4 dames-, 5 heren- en een juniorenteam. Ongeveer een derde deel van 

de zaalvoetballers speelt ook veldvoetbal bij de v.v. Limmen. De kennis van het zaalvoetbal is in 

goede handen bij Martijn, eerder voorzitter van de opgeheven zvv d ‘Enterij. Het 

wedstrijdsecretariaat wordt voortgezet door Wendy Glorie.” 

 

 

8.    Huldiging jubilarissen en clubkampioen 

Dit jaar zijn er 7 mensen die 25 jaar onafgebroken lid zijn en 2 leden 50 jaar. 

 

•    Van de jubilarissen die 25 jaar lid zijn, waren René Krom, Erwin Molenaar en Cris Zomerdijk 

aanwezig. Zij namen de felicitaties, lovende woorden, bloemen en waardebonnen in ontvangst . 

Bas Beentjes, Tom Beentjes, Daan Jonker en Thijs Nijman waren niet aanwezig en ontvangen de 

felicitaties en waardebonnen op een later tijdstip. 

 

•    De jubilarissen die 50 jaar lid zijn: Aad Koot en Peter Nijman namen de felicitaties, bloemen 

en gouden waarderingsspeld in ontvangst. Aad en Peter danken de voorzitter voor de lovende 

woorden en zeggen toe zich nog jaren te willen inzetten voor de vereniging. 

 

•    Clubkampioen seizoen 2013-2014 was het team van Limmen 6 (inmiddels Limmen 5). 

Aanvoerder van toen, Randy de Hart neemt namens het team het cadeau, de bloemen in 

ontvangst. 

 

Hoewel daar geen echt protocol voor is, zijn er nog langere lidmaatschappen die ook het 

vermelden waard zijn. Eerder werd al een aantal leden in het zonnetje gezet die een 60-jarig 

lidmaatschap van de v.v. Limmen kennen. Inmiddels is onze –nog steeds actieve vrijwilliger- 

Kees Kroone, al 65 jaar lid. We hopen nog lang van zijn gewaardeerde inzet en aanwezigheid te 

mogen genieten. 

 

Een bijzonder woord van dank wordt uitgesproken aan Siem Koot. Vicevoorzitter Piet Schouten 

stond stil bij de jarenlange rol die Siem heeft vervuld in de werving van en het onderhouden van 

de relatie met de donateurs van onze club. De persoonlijke benadering van Siem stond garant 

voor een stabiel aantal donateurs met een warm oranje-wit hart. De v.v. Limmen kon al die jaren 

rekenen op inzet van Siem en dat wordt zeer gewaardeerd. Siem werd al in 2001 benoemd tot 

erelid. Hij stelt de waarderende woorden en bloemen zeer op prijs. 

 

9.    Benoeming leden van Verdienste 

Ook dit jaar hebben wij onze waardering geuit voor de prestaties van een aantal van onze 

vrijwilligers. 

Deze –vaak- stille krachten zorgen met hun organisatietalent en uitvoering van uiteenlopende 

taken en klusjes, voor een professionele en verzorgde uitstraling van onze vereniging. 

Dit jaar zijn benoemd als Lid van Verdienste: Michel Fluri (zojuist benoemd), Gerard Boer, Gerard 

Hageman en Andre (Dre) Dekker. Het decoreren en huldigen deze laatstgenoemden gebeurde 

op 12 september tijdens de kermis-BBQ. De mannen hebben te midden van hun collega-

vrijwilligers, de dankbetuigingen, bloemen, spelden en oorkondes in ontvangst genomen.   

 

10.    Vaststellen statuten 

De huidige statuten dateren van 30 september 1986 en zijn aan vervanging toe. De redenen 

daarvoor: bedragen zijn nog in guldens vermeld, mandaten en bevoegdheden zijn verouderd en 

het beoefenen van zaalvoetbal in competitieverband wordt niet expliciet vermeld als activiteit. De 



concept-statuten hebben 14 dagen voor een ieder ter inzage gelegen in de bestuurskamer en zijn 

op de website gepubliceerd. Vooraf heeft de KNVB haar goedkeuring verleend aan de concept-

statuten. 

 

Het vaststellen van de statutenwijziging is aan regels gebonden. Zo moet ten minste twee derde 

van de plm. 850 stemgerechtigden (fysiek en/of door middel van machtigingen) aanwezig zijn. 

De voorzitter constateert dat het vereiste aantal stemmen niet aanwezig is (art 19, lid 3) en 

besluit de behandeling en vaststelling van de statutenwijziging te verplaatsen naar een volgende 

ledenvergadering. Deze is –in overeenstemming met de huidige statuten- reeds uitgeschreven en 

vindt aansluitend aan deze vergadering plaats. 

 

11.    Rondvraag 

Peter Nijman: vraagt om heroverweging van de afschaffing van de papieren Uithaal. Op basis 

van rondvragen onder vooral de leden ouder dan 40 jaar stelt hij: de informatie op papier wordt 

node gemist. In veel gezinnen werd de Uithaal verslonden. Hij vermoed dat hiermee een stuk van 

de binding met de vereniging verloren is gegaan. 

Henk Nuijens ondersteunt de oproep en constateert de website onoverzichtelijk is. Daarnaast 

ontbreekt een belangrijk deel van de informatie zoals we die voorheen kenden: verslagen van de 

teams en beschouwingen van de coördinatoren. Zelf heeft hij er weliswaar begrip voor dat de 

papieren versie is gestopt, maar de herkenbare digitale vorm van de Uithaal was op de website 

wel goed gevuld en makkelijk bladerbaar, toegankelijk en zag er mooi uit. Hij pleit er voor om toch 

in elk geval de digitale vorm van de Uithaal weer terug te brengen. 

De secretaris antwoordt: In de jaren voorafgaand aan het moment van opheffen van de papieren 

Uithaal is regelmatig stilgestaan bij de informatiebehoefte van leden, vrijwilligers en aanhang. Die 

is divers maar kwam vooral neer op programma-informatie en het verslag van het ‘eigen’ team. 

Een proef met het 1 op 1 digitaliseren van de papieren Uithaal leidde tot het terugbrengen van de 

papieren oplage van 800 naar 130 stuks. De informatie die ook te vinden was op de website werd 

voor het grootste deel van de lezers voldoende gevonden. 

Afname van de oplage gaf problemen met de kosten-opbrengsten verhouding. Vaste kosten 

waren relatief hoog en advertentie-inkomsten liepen terug. De keuze van het bestuur om te 

stoppen met de Uithaal werd bovendien genomen op basis van de veronderstelling dat een 

vernieuwde website de informatie net zo en zelfs breder toegankelijk zou maken dan op papier. 

Hij is het eens met de conclusie van Henk Nuijens dat de informatie beter toegankelijk moet zijn. 

Dat is al onderkend en wordt opgepakt. Een ander deel van de constatering is dat de aanvoer 

van kopij is afgenomen. Daar zal dan ook aandacht voor moeten zijn wanneer je dezelfde 

informatiewaarde als voorheen wilt terugzien. Het onderwerp informatievoorziening komt de 

komende maanden terug op de bestuursagenda. 

 

12.    Sluiting 

Om 21.15u sluit de voorzitter de vergadering 

 

 

Vastgesteld in concept in de vergadering van het Hoofdbestuur op 28 oktober 2014 

 

N.P.F.(Nico) Beentjes    C.P.M. (Kees) Rood, 

Voorzitter    secretaris 

 

 

 

  

Verslag van de 2e Algemene Ledenvergadering, 

gehouden op 24 oktober 2014 

 



bij aanvang zijn 50 leden aanwezig 

 

1.    Opening door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering om 21.30u. 

Deze is geheel gewijd aan de behandeling en vaststelling van de statuten. Hij constateert dat 

deze vergadering is uitgeschreven conform artikel 19, lid 3 van de huidige statuten. De 

vergadering is daarom bevoegd de wijziging van de statuten te behandelen en vast te stellen 

 

2.    Vaststelling van de statuten 

Voorzitter doet een korte introductie: “De huidige statuten dateren van 30 september 1986 en zijn 

aan vervanging toe. De redenen: bedragen zijn nog in guldens vermeld, mandaten en 

bevoegdheden zijn verouderd en het beoefenen van zaalvoetbal in competitieverband wordt niet 

expliciet vermeld als activiteit. De concept-statuten hebben 14 dagen voor een ieder ter inzage 

gelegen in de bestuurskamer en zijn op de website gepubliceerd. Vooraf heeft de KNVB haar 

goedkeuring verleend aan de concept-statuten.” 

 

De secretaris krijgt de gelegenheid om eerst een verkorte lezing te doen van de inhoud. Hij staat 

vervolgens stil bij de wijzigingen. Vervolgens wordt de vergadering in de gelegenheid gesteld 

vragen te stellen. 

De vergadering heeft geen vragen. 

 

De voorzitter stelt vast dat de vergadering instemt met de voorgestelde wijziging van de statuten. 

Hij geeft aan dat de statutenwijziging pas in werking treedt nadat hiervan een notariële akte is 

opgemaakt. 

De secretaris zorgt voor vaststelling van het verslag van deze vergadering in het Hoofdbestuur. 

Daarna worden het verslag en de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde statuten, 

aangeboden aan een notaris. 

De leden worden van de voortgang op de hoogte gehouden via de website 

 

3.    Sluiting 

Om 22.10u wordt de vergadering gesloten. De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid 

en hun inbreng. 

 

 

Vastgesteld in concept in de vergadering van het Hoofdbestuur op 28 oktober 2014 

 

N.P.F.(Nico) Beentjes    C.P.M. (Kees) Rood, 

Voorzitter    secretaris 


