
CONCEPT  

Agenda voor de algemene ledenvergadering van 21 november 2019 Inloop 19.45 uur ,aanvang 

20.15 uur in de kantine van het sportpark Boijl. 

 

1. Opening en welkom 

2. Vaststellen van de agenda 

toevoegingen vanuit de zaal (Henneke) 

-Rad 

-Zelf meegebrachte etenswaarden 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 Geen ingekomen stukken, 1 afmelding bij de jeugd 

4. Verslag van de vorige ALV d.d. 15 november 2018 

 Per bladzijde wordt akkoord gegeven, geen opmerkingen 

 Hier en daar wordt een spelfout 

5. Financiële Jaarrekening 2018 – 2019 (op te vragen bij de secretaris) 

Richard neemt het woord en legt het overzicht uit 

 

De vraag wordt gesteld, waar te zien is welke activiteit wat opbrengt.(Henneke) 

 Per activiteit zou een opbrengst- kosten overzicht moeten zijn, om te zien wat het oplevert. 

Zo kan je zien of een activiteit loont. 

Sjoukje, waarom wij niet met Rabo Clubsupport mee gedaan hebben 

 Op het moment dat het speelde, hadden we geen plan, en ook niet de handen om een plan 

te schrijven 

Geert vd Boer, Hoe lijkt het met de achterstallige contributie? Zijn hier stappen in gemaakt. 

 Zeker, we hebben hier en daar achterstanden ingelopen, neemt niet weg dat er diverse 

nog openstaan. 

6. Begroting 2019 – 2020 

 Wordt toegelicht door Richard. 

 Vragen blijven uit en de begroting wordt vastgelegd. 

7.. Verslag Kascommissie en vaststellen nieuwe kascommissie 

Jacob en JanHenk hebben gecontroleerd. 

JanHenk legt e.e.a. toe ivm afwezigheid  van Jacob. 

Anja vraagt of we op een manier kunnen helpen om de openstaande posten  (boek en 

contributie) Binnen te halen. Jan Henk wil hier wel wat in betekenen. Winfred kan hier ook 

wel wat in betekenen, vanuit Elsloo wil Johan Koopman wel aansluiten. Betreft het schrijven 

van incasso brieven.. en monitoren of het terug komt en eventueel herinneringen. 

 

Decharge wordt verleend. 

 

 Jan Henk wil nog wel een jaar doen. En Anders Kok meldt zich aan. 

  



8. verslagen diverse commissies 

- Activiteitencommissie 

Klaverjasavonden georganiseerd; Wanneer de R in de maand is. (Oktober), laatste 

zaterdag van de maand. December wordt 21 december. 

Poker en bierpong is ook mogelijk. 

- Nieuwjaarsreceptie was de 1e organisatie, zeer geslaagd. 

- Paaseieren zoektocht voor de kinderen 

- Mixtoernooi 

We willen graag voor >JO11 bijvoorbeeld FIFA spelen organiseren, hier is vorig jaar 

niets voor gedaan. 

we hebben een avond in gedachte maar dit is in voorbereiding en we zullen kijken 

wat we er van kunnen maken. We vertellen nog niets, weten nog niet of het gaat 

lukken. 

- Nieuwjaarsreceptie misschien 18 januari, valt ivm 700 jarig bestaan niet mee. 

 - Materiaalcommissie 

  Doelen voor de jeugd besteld + aantal ballen. 

  Verder weinig spannends gebeurd, Bij de senioren is het materiaal aardig op orde. 

  Zuiniger op Materiaal 

 - Sponsorcommissie 

  Winfred en Mark; Presentatie 

  Presentatie wordt naderhand geplaatst op de website 

- Kantinecommissie 

Manou en Sanne; Presentatie 

Presentatie wordt naderhand geplaatst op de website 

2 voorstellen 

- Bij niet komen opdagen van je kantinedienst (senioren) wordt 75 euro in rekening 

gebracht. (wordt middels stemming aangenomen) 

- Bij Trinitas Boekje;  50 euro geen nieuwe bestelling meer. Winterstop en 

Zomerstop, boekje leeg! Kantinecomm. Zal hier een rol in spelen.   (Wordt beide ook 

unaniem aangenomen middels stemming) 

 - Communicatiecommissie 

  Miranda verteld e.e.a. over de vorderingen van de update van de website. 

  Henneke doet hier en daar nog een aanvulling. 

 - Jeugdcommissie 

  Albert en Manou ; Presentatie 

  Presentatie wordt naderhand geplaatst op de website 

 - Technische commissie 

  Lammert neemt het woord 

  Begin van het jaar bij elkaar om teams in te delen. 

  Trainers selectie houden wij ons mee bezig. 

  



9. Bestuurssamenstelling en bestuursverkiezing 

 Akkoord wordt gevraagd om Anja in te schrijven bij de KVK.  

 - Aftreden en verkiesbaar Ruud van den Braak, 

 Ruud wordt zonder tegenspraak herkozen. 

11. Senioren 

De elftallen 4e en 3e hebben we gesprekken gehad aan het einde en weer aan het begin van 

het seizoen.  Het 4e heeft geen gewenste indeling van competitie maar moeten het helaas 

ermee doen.  De KNVB kan hier geen wijzigingen aanbrengen. 

12. Jeugd (is behandeld bij Jeugdcommissie) 

13 Rondvraag 

- Henneke, punt ingebrachte etenswaren 

Inmiddels is het punt tot een overeenstemming gekomen met Henk de Weert. 

Uitleg wordt nog even gegeven vanuit de kantine commissie hoe de miscommunicatie is 

ontstaan en excuses wordt gemaakt doordat de eerste communicatie te kort door de bocht 

is. 

 

- Gea van Zanden 

Waarom staat er geen kassa; 

Kosten (aanschaf en abonnementskosten) zijn vrij prijzig. 

 

- Sanne; Wat gaat er gebeuren met de oude tenue’s   

 

- Mark Bos; Als trainer van het 2e hebben we een aantal keren gezeten om de kwestie 

Elsloo/Boijl als locatie te bespreken. 

 

-Henneke; Rad nog geld in kas; wellicht een idee om lampen te betalen. 

Manou gaat in contact met de club van 50 (Jos en Geert) 

14. Sluiting 

 


