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Verslag Algemene Leden Vergadering 22 oktober 2018  
 
 

1. Opening 
Voorzitter verwelkomt de aanwezige en opent de vergadering. 
Aanwezige leden: 37 
Afmeldingen met kennisgeving:  
Stef Noordermeer, Rene van Genesen, Ad van de Heuvel, Wilfried Gradus, Arthur Smulders, 
Ad Keeris en Ad Senders. 

 
2. Ingekomen/uitgaande stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken en er worden op voorhand geen punten door de aanwezige 
ingebracht 
 

3. Notulen vorige vergadering (voor notulen A.L.V. 30–10–2016 zie Marvilde internet site) 
Geen opmerkingen op verslag, de acties worden door voorzitter doorgenomen en status wordt 
benoemd. Er zijn geen openstaande punten. 

 
4. Jaarverslag 2017/2018 s.v. Marvilde 

Secretaris leest het jaarverslag voor van seizoen 2017/2018, verslag staat op Marvilde site. 
Samenvattend kan gesteld worden dat we een mooi jaar gedraaid hebben op alle fronten. 

 
5. Rekening en verantwoording 2017/2018 

Penningmeester neemt aanwezige door middel van presentatie mee in de cijfers. Het seizoen 
2017/2018 leverde een mooie winst op. Het banksaldo is ruim positief en er is een reservering 
kunnen maken voor groot onderhoud. 

 
6. Begroting 2018/2019 

De opgestelde begroting voor seizoen 2018/2019 laat een klein positief resultaat zien. De verbouwing 
loopt financieel op koers maar kan uiteraard invloed hebben op de begroting. 

 
7. Contributie en consumptieprijzen 

De consumptieprijzen zullen komend seizoen niet worden aangepast evenals de contributies. 
 

8. Verslag kascommissie 
Jac Verhoef doet verslag van de kascontrole. De kascommissie bestond uit Jac Verhoef, Jasper 
Jakobs en Arjan de Waal. Conclusie van kascommissie: financieel was seizoen 2017/2018 wederom 
een geweldig jaar. De commissie vraagt de vergadering om decharge en vergadering stemt hiermee 
in. 

 
9. Verkiezing kascommissie 

De kascommissie geeft aan ook volgend jaar de taak op zich te willen nemen en vergadering stemt 
hiermee in. 

 
10. Privatisering kleedkamers 

De bouwactiviteiten zijn in volle gang en in januari 2019 zal de opening plaatsvinden. De uitgaven tot 
op dit moment vallen binnen budget. De renovatie van de bestaande kleedkamers zal na gereed 
komen van nieuwbouw bekeken gaan worden.  
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11. Bestuursverkiezing 

Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen voor de functie voorzitter en Erwin geeft aan dit te willen 
blijven doen als interim functie. 

 
 Het bestuur zal er als volgt uit zien: 
Voorzitter (a.i.):    Erwin Zimmerman  
Secretaris:     Peter Janssens    
Penningmeester:    Peter Verstappen                                   
Materiaalcommissie:    Ton van Lierop     
Kantinecommissie:    Mart Saris 
Jeugdcommissie:    Erwin Zimmerman 
Evenementencommisse:   Martijn Everts         
Sponsorcommissie:    Werner Hansems 

 
12. Rondvraag 

Evert Geurts vraagt na datums vrijwilligersavond en jubilarissenavond 2019. De vrijwilligersavond zal 
zoals gebruikelijk op de laatste vrijdag van januari zijn (25 januari 2019). De jubilarissenavond zal in 
maart plaatsvinden (exacte datum zal nog gecommuniceerd gaan worden) 
Laurens Creemers vraagt aandacht voor het lijnen trekken en bedankt de vereniging voor de steun 
die hij heeft mogen ontvangen na het overlijden van zijn vrouw. 

 
13. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit om 21:00 de vergadering.  

 
 

Peter Janssens 
Secretaris s.v. Marvilde  
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