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                         Notulen Algemene Ledenvergadering VVS‘46 

Opgesteld door PeG Pagina 1 van 7  4 november 2021 

donderdag 4 november 2021 
Aanwezig v.h.   : Co Scholten, Erik Frerichs, Kees Berkhout, Arjan Koning,   
bestuur            : Dries Boereboom, Douwe van der Vaart, Alberto Steur, Joris Beerepoot. 
Aanwezige leden   : volgens presentielijst 38 personen 
Afwezig m.k.           : Gerard Veeken, Nico Beerepoot, Cor Bruin, Piet Koenis 

                          Notulist                  : Gerard Pepping  
 
1        Opening en mededelingen: 

Voorzitter Co Scholten opent deze Algemene Ledenvergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Hij feliciteert iedereen met het 75 jarig bestaan van VVS’46.   
Het is Co zijn 3e en laatste ALV als voorzitter en hij zegt dat hij graag nog 1 keer goede gewoontes van 
de vorige voorzitters overneemt om op de jaarvergadering iets te zeggen over de club, over hoe het 
gaat, over het wel en wee.  
Na anderhalf jaar corona hebben wij gelukkig nog steeds een gezonde vereniging, die beslist nog 
levensvatbaar is en met positieve jaarcijfers.  
Ook groeit onze vereniging nog steeds, waar wij heel blij mee mogen zijn. 
De sponsors zijn gebleven en niet afgehaakt in deze roerige tijden. Ook de vrijwilligers zijn er nog 
allemaal en gezamenlijk worden er (dagelijks) heel wat klusjes gedaan. Aanvullend geeft Co een 
opsomming van allerlei onderwerpen die door de bouwploeg gerealiseerd zijn.  
Ook de veranderingen in de kantine met o.a. grote tv-schermen en een geweldige geluidsinstallatie 
geven aan dat het goed gaat met VVS’46. 
De verandering van bestuursdienst naar wedstrijddienst zal plaatsvinden met bestuursleden 
aangevuld met gastvrouwen en gastheren.  
Ook zal het Bielzenplan worden omgedoopt tot Vrienden Van VVS, zodat het een bredere lading kan 
dekken en ook ruimte kan geven aan andere sponsoren en steun gevende (oud)leden.  
 

  Vaststelling agenda  
Er zijn geen toevoegingen aan de agenda, dus deze wordt als volgt vastgesteld. 

Agenda voor 4 november 2021 
1 Opening en mededelingen 
2 Vaststelling agenda   
3 Notulen ledenvergadering d.d. 31 oktober 2019 (zie nieuwsbrief en website) 

Memo over afgelasting ALV 2020 (zie nieuwsbrief en website) 
4 Secretarieel jaarverslag senioren veld / zaal 2019 /2020 (zie nieuwsbrief en website) 

Jaarverslag jeugdcommissie 2019 /2020 (zie nieuwsbrief en website) 
Secretarieel jaarverslag senioren veld / zaal 2020 /2021 (zie nieuwsbrief en website) 
Jaarverslag jeugdcommissie 20209 /2021 (zie nieuwsbrief en website) 

5 Financieel jaarverslag seizoen 2019 /2020/2021 
Begroting 2021 /2022 

6 Verslag kascommissie 2020 /2021 
Verkiezing kascommissie 2021 /2022 

7 Afscheid / bedankje oudgedienden 
8 Bestuursverkiezing  

Verkiezing 2020:  
In 2020 waren aftredend en herkiesbaar:  
Arjan Koning   Wedstrijdsecretaris  
Douwe van der Vaart  Voorzitter jeugdcommissie  
Kees Berkhout  Secretaris  
Het bestuur stelt voor om Arjan, Douwe en Kees te herkiezen voor een termijn van twee jaar.  
Jan Vijn (bestuurslid commerciële zaken) heeft op eigen verzoek zijn taken neergelegd.  
Deze taken zijn nu ondergebracht bij Dries Boerenboom (PR en CZ)  
Ed Dol (voorzitter zaalvoetbal) heeft besloten om ook niet verder te gaan als bestuurslid.  
Zijn taken zijn ondergebracht bij Joris Beerepoot (TC veld en zaal) 
Kandidaten voor alle  verkiesbare functies kunnen zich melden bij de secretaris (secretaris@vvs46.nl).   

    deze kandidaatstellingen dienen voorzien te zijn van de handtekeningen van minimaal 5 leden. 
  
9 Bestuursverkiezing  

Verkiezing 2021:  
Aftredend en herkiesbaar:  
Joris Beerepoot  bestuurslid TC  
Het bestuur stelt voor om Joris te herkiezen voor een termijn van drie jaar.  
Aftredend en herkiesbaar:  
Erik Frerichs   Penningmeester  
Op verzoek van Erik stelt het bestuur voor om hem te herkiezen voor een termijn van nog weer één jaar.  
Aftredend en niet herkiesbaar:  
Co Scholten voorzitter  
Het bestuur doet een voorstel over de invulling van deze vacature.  
Vacature  
Doordat de aftredend voorzitter ook kantinezaken en evenementen in zijn portefeuille had ontstaat er een vacature.  
Deze taken zullen vooralsnog ondergebracht worden bij de kantinecommissie, aanspreekpunt binnen het bestuur is Erik Frerichs  
Kandidaten voor alle verkiesbare functies kunnen zich bij de secretaris aanmelden. (secretaris@vvs46.nl) 

10 Rondvraag 
11 Afsluiting 

 

mailto:secretaris@vvs46.nl
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3 Notulen ledenvergadering d.d. 31 oktober 2019 (zie nieuwsbrief en website) 
 Er is geen opmerking c.q. er is geen nagekomen informatie met de kennis van nu. 
 Zonder aanpassingen wordt dit verslag goedgekeurd en vastgesteld. 
 Memo over afgelasting ALV 2020 (zie nieuwsbrief en website) 
 Er worden geen vragen gesteld. 
 
4 Secretarieel jaarverslag senioren veld- /zaalvoetbal 2019 /2020 (zie nieuwsbrief en website) 
 Er zijn geen opmerkingen c.q. er is geen nagekomen informatie met de kennis van nu. 
 Zonder aanpassingen wordt dit verslag goedgekeurd en vastgesteld. 

De voorzitter complimenteert de secretaris met het prachtige en zeer complete verslag. 
 
Jaarverslag jeugdcommissie 2019 /2020 (zie nieuwsbrief en website) 

 Er zijn geen opmerkingen c.q. er is geen nagekomen informatie met de kennis van nu. 
 Zonder aanpassingen wordt ook dit verslag goedgekeurd en vastgesteld. 

De voorzitter complimenteert de voorzitter van de jeugdcommissie met het prachtige en zeer 
complete verslag en constateert dat er ontzettend veel gebeurt bij de jeugdafdeling van VVS’46. 
 

 Secretarieel jaarverslag senioren veld- /zaalvoetbal 2020 /2021 (zie nieuwsbrief en website) 
 Er zijn geen opmerkingen c.q. er is geen nagekomen informatie met de kennis van nu. 
 Zonder aanpassingen wordt dit verslag goedgekeurd en vastgesteld. 

De voorzitter complimenteert de secretaris met het prachtige en zeer complete verslag. 
 
Jaarverslag jeugdcommissie 2020 /2021 (zie nieuwsbrief en website) 

 Er zijn geen opmerkingen c.q. er is geen nagekomen informatie met de kennis van nu. 
 Zonder aanpassingen wordt ook dit verslag goedgekeurd en vastgesteld. 

De voorzitter complimenteert de voorzitter van de jeugdcommissie met het prachtige en zeer 
complete verslag en constateert dat er ontzettend veel gebeurt bij de jeugdafdeling van VVS’46. 

 
5 Financieel jaarverslag seizoen 2019 /2020 /2021 

De penningmeester Erik Frerichs geeft een presentatie van het financieel jaarverslag. 
Erik merkt op dat de gepresenteerde cijfers wederom net als in alle voorgaande jaren o.a. het gevolg 
zijn van de saamhorigheid / draagvlak en het gevoerde financieel beleid binnen het bestuur. 
VVS’46 is financieel stabiel en goed bij kas.  
Corona heeft ook gevolgen gehad voor VVS’46. Al met al was het een bijzonder jaar. 
Erik bedankt ook de vrijwilligers van de financiële commissie te weten: Piet Koning, Peter Huibers, 
Robert Groot en Henk en Anselma en hun opvolgers bij de ledenadministratie. 
 
Vervolgens geeft hij een uitgebreide toelichting op de cijfers op het moment van het afsluiten van het 
achterliggende seizoen per 30-6-2021 (balansdatum), alsmede van de seizoenen 2019 /2020 en 
2020/2021. 
 
Zo komen o.a. voorbij :  
- de bezittingen (de activa), de vlottende middelen, de debiteuren (alles is per heden ontvangen),  
de liquide middelen (stabiel), de creditzijde van de balans met de resultaten van de twee afgelopen 
seizoenen die aan het eigen vermogen zijn toegevoegd. 
Al met al was het een positief jaar, financieel technische gezien, als vereniging hebben wij het goed 
gedaan. 
- reserveringen: voor o.a. het jubileum, de kantine, groot onderhoud (inclusief de vloer van de 
sporthal) 
- passieve zijde: de leningen van de Gemeente Opmeer met het verloop van de aflossingen, dat gaat 
goed. 
- de kousen, als compensatie voor de ontvangen contributies van afgelopen seizoen. 
- ontvangsten, de corona steunmaatregelen ook voor verenigingen, waarvan Erik verwacht dat het 
geen pijn doet voor de vereniging mocht er een gedeelte van de steun terugbetaald moeten worden. 
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- NOW regeling, hiervan is gebruik gemaakt voor de trainers waarvoor deze maatregel gold.  
 
Vraag: Ruud Loos vraagt wat de verwachting is van de penningmeester m.b.t. een eventuele 
terugbetaling? 
Erik antwoordt: de onderbouwing van de aanvragen zijn bij de aanvragen al opgesteld/ verzameld en 
kunnen dienen bij de bewijsvoering indien de aanvraag in de mogelijke steekproef valt. 
Het is afwachten, maar het ligt aardig in de lijn zoals hij eerder heeft aangegeven. 
 
- resultaatrekening: Erik licht de 2 extra kolommen toe, deze geven aan de begroting en de 
werkelijkheid en de zichtbare invloeden van corona. 
- Erik geeft een toelichting op de ontvangsten, zoals o.a. contributie, donateurs, poortloterij, oud 
papier, kantine, de reclameborden, de kerstcross, de Oranjehal, rentebaten en tot slot de Grote Club 
actie. 
- de uitgaven: de jeugdafdeling, sociale lasten en de lonen, gebruikersvergoeding, KNVB, ict en 
website, kader en presentatie, reserveringen jubileum, de afschrijvingen, de kousen, reservering 
onderhoud, tegemoetkoming corona en het resultaat.  
De afgelopen 2 seizoenen konden we positieve cijfers noteren, dus we zijn de afgelopen jaren goed 
door de corona crisis gekomen. 
Vraag: Ruud Loos vraagt naar het verschil bij de lonen vanwege corona, € 4.000,00 vindt hij niet zo een 
groot verschil. 
Erik licht toe dat het alleen om de vergoedingen van de trainers en verzorgers ging. De vergoedingen 
van de betaalde kantinemedewerkers is verwerkt in het saldo van de kantine opbrengsten en kosten. 
 
Begroting 2021 /2022 
De penningmeester vervolgt met het toelichten van de cijfers c.q. de posten en geeft waar nodig een 
wat uitgebreidere uitleg.  
De penningmeester kan melden dat deze begroting het resultaat is van logisch nadenken, goed op de 
winkel passen, dus goed op de kosten letten en vooral de tomeloze inzet van alle vrijwilligers van 
VVS´46.  
De voorzitter complimenteert de penningmeester en zijn assistenten voor het geleverde werk, de 
heldere cijfers en de toelichting hierop.  

 
6 Verslag kascommissie 2020 /2021 

De heren Jacko Hoek en Henk van Ossenbruggen hebben de controle uitgevoerd. 
 De voorzitter leest de verklaring van de kascontrolecommissie voor. 

Enkele punten daaruit: 
- alles is gecontroleerd, de administratie is akkoord bevonden, de exploitatie is positief 
- er is sprake van een vakkundig en zorgvuldig bijgehouden financiële administratie met een 

sluitende exploitatierekening 
- ook de ontwerpbegroting is akkoord bevonden met een opmerking: let a.u.b. op de kosten (net als 

in de voorgaande jaren) 

De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun inzet. 
De voorzitter vraagt de vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 
het seizoen 2019 / 2020 en in het seizoen 2020 / 2021. 
De vergadering stemt in met applaus. 

 
Verkiezing kascommissie 2018 /2019 
De heren Jacko Hoek en Henk van Ossenbruggen zijn vorig jaar gekozen en stellen zich ook voor het 
komende jaar weer beschikbaar. Met applaus worden zij herkozen. 

De kascommissie ziet graag een derde persoon m/v  toetreden om zo de taken beter te kunnen 
verdelen. Bert Tool meldt zich aan. De vergadering stemt in met applaus. 
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7 Afscheid /bedankje oudgedienden 
 Henk en Anselma worden door de voorzitter bedankt voor hun inzet en worden beloond met bloemen 

en een presentje. 
 Tessa wordt ook bedankt en ook zij krijgt bloemen en een presentje. 

Brook is Lid van Verdienste geworden en tevens is de brug nabij het kassahokje naar hem vernoemd: 
De Brookbrug. De vergadering trakteert hem op een applaus. 

 

8 Bestuursverkiezing 
Verkiezing 2020:  
In 2020 waren aftredend en herkiesbaar:  
Arjan Koning   Wedstrijdsecretaris  
Douwe van der Vaart  Voorzitter jeugdcommissie  
Kees Berkhout   Secretaris  
Het bestuur stelt voor om Arjan, Douwe en Kees te herkiezen voor een termijn van twee jaar.  
Jan Vijn (bestuurslid commerciële zaken) heeft op eigen verzoek zijn taken neergelegd, hij ontvangt 
van de voorzitter als dank voor bewezen diensten bloemen en een presentje. 
Deze taken zijn nu ondergebracht bij Dries Boerenboom (PR en CZ)  
Ed Dol (voorzitter zaalvoetbal) heeft besloten om ook niet verder te gaan als bestuurslid.  
Zijn taken zijn ondergebracht bij Joris Beerepoot (TC veld en zaal) 
 

9 Bestuursverkiezing  
Verkiezing 2021:  
Aftredend en herkiesbaar:  
Joris Beerepoot bestuurslid TC  
Het bestuur stelt voor om Joris te herkiezen voor een termijn van drie jaar.  
Aftredend en herkiesbaar:  
Erik Frerichs   Penningmeester  
Op verzoek van Erik stelt het bestuur voor om hem te herkiezen voor een termijn van nog weer één 
jaar.  
Aftredend en niet herkiesbaar:  
Co Scholten   voorzitter  
Co heeft bij het aantreden aangegeven dat hij slechts voor 1 termijn (3 jaar) beschikbaar was. 

 Kees neemt het woord en bedankt Co voor zijn inzet in die 3 jaar en geeft hem bloemen en een 
presentje. Co gaat daarna in de zaal zitten. 

Het bestuur doet een voorstel over de invulling van deze vacature. Kees neemt het woord. 

De sollicitatiecommissie van VVS’46 heeft een kandidaat gevonden, echter deze kandidaat is nu nog 
druk met carrière en nieuwe woning , maar is 100% beschikbaar na dit lopende seizoen. 

VVS’46 zal het dus tijdelijk even moeten doen met interim voorzitters in de vorm van Kees en Erik, nu 
al leden van het dagelijks bestuur. Tot 1 juli 2022 dus. 

De kandidaat heeft het voornemen om minimaal 2 termijnen (2 x 3 jaar) als voorzitter van VVS’46 te 
fungeren. En de naam van deze kandidaat is Ruud Loos. 
Kees vraagt de vergadering in te stemmen met deze voordracht. 

De vergadering stemt in met de benoeming van Ruud tot voorzitter middels een luid en langdurig 
applaus.  
Daarna stelt Ruud Loos zich voor aan de vergadering en memoreert dat hij al eerder in het bestuur 
heeft gezeten gedurende een tweetal periodes.  
Hij dankt de vergadering met het vertrouwen voor het invullen van zijn toekomstige functie. 
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Vacature  
Doordat de aftredend voorzitter ook kantinezaken en evenementen in zijn portefeuille had ontstaat er 
een vacature.  
Deze taken zullen vooralsnog ondergebracht worden bij de kantinecommissie (Bert en Boyd), 
aanspreekpunt binnen het bestuur is Erik Frerichs. 

Co blijft zich inzetten voor VVS’46 als lid van de commissie Evenementen. Applaus volgt.  
 
Kandidaten voor alle verkiesbare functies kunnen zich bij de secretaris aanmelden. 
(secretaris@vvs46.nl) 

 
10 Rondvraag 

Bert Tool vraagt de vergadering naar de AED. VVS’46 heeft zelf geen AED op het terrein hangen. 
Vanaf het D-veld vindt hij het erg ver lopen naar de poort om de AED op te halen. 
Kees geeft aan dat een en ander in de bestuursvergadering is besproken. De aanlooptijden naar de 
huidige AED zijn allerzins binnen de gestelde normen. Omdat de aanschaf en vooral het  onderhoud 
van een AED een prijzig geheel is heeft het bestuur een aantal jaren geleden de AED en het onderhoud 
overgedaan aan de gemeente Opmeer. Doordat de huidige AED nu op een locatie buiten de poort 
hangt, en deze dus 24 uur bereikbaar is, is deze vervolgens opgenomen in het Burger Hulp Verlening  
Alert. Het bestuur acht het vooralsnog niet nodig om wijzigingen aan te brengen in de huidige situatie. 
Irma Vlaar merkt op dat de nieuwe sleutel nu ook past op de grote schuifpoort, zodat deze geopend 
kan worden voor hulpinstanties. 
 
Bert Tool vraagt ook naar de richtlijnen voor het omgang met de QR vanaf zaterdag 6 november 2021 
bij VVS’46. Dries licht de ontwikkelingen op dit gebied toe en geeft aan hoe aan een QR-code-scan te 
komen. Er is een app te downloaden die voldoet aan de actuele eisen van mijn overheid.nl. 
Trainers en coaches dienen hun verantwoordelijkheid te nemen en hun spelers en begeleiders te 
checken en te controleren. 
Tevens geeft Dries aan dat er wederom een securitybedrijf is ingehuurd om een en ander te 
controleren en te handhaven. Er is daarom controle op QR-code en controle op ID bewijzen voor 
iedereen vanaf 18 jaar en ouder. 
Op een vraag van Rein de Wit of er ook met de sporthalhuurders afspraken zijn gemaakt, antwoordt 
Kees dat ook deze huurders hun verantwoordelijkheid dienen te nemen en communicatie hierover, 
voor zover het nog niet is gebeurd, z.s.m. zal plaatsvinden.  
 
Rein de Wit zal met de deelnemers aan Fifty Fit een en ander communiceren en op de dinsdag en 
donderdag controles uitvoeren. 
 
Edwin Blom vraagt om meer ballen voor de senioren.  
Dries deelt mede dat die besteld zijn en dat wij allen in afwachting zijn van de levering. 
 
Tevens vraagt Edwin om te kijken naar een extra veld gezien de groei van VVS’46.  
Kees antwoordt dat het D veld nu, indien nodig, wordt ingedeeld als speelveld. Maar het is niet echt 
een representatief veld gezien de afmetingen en de slechte water doorlaatbaarheid. VVS’46 is 
voornemens om met de Gemeente Opmeer in conclaaf te gaan over dit onderwerp, maar we dienen 
eerst nog een aantal zaken nader te onderzoeken. Het onderwerp staat al op de actielijst van de 
bestuursvergadering. 
 
Henk Koopman zit samen met Co in de evenementencommissie, maar deze activiteiten staan op een 
laag pitje. Hij vraagt hoe nu verder, nu het 75-jarig jubileum niet door gaat. Komt er als alternatief een 
80-jarig jubileumjaar of wat?  
De commissie heeft inderdaad geen gunstige tijd gehad om zoiets te organiseren maar de activiteiten 
zullen worden opgepakt en in het voorjaar 2022, dus nog dit seizoen, worden uitgerold. 
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Henk Koopman vraagt ook hoe nu verder om bijna een jaar zonder voorzitter een vereniging aan te 
sturen.  
Kees geeft aan hoe een en ander binnen het bestuur is geregeld en dat Erik en hij als interim voorzitter 
zullen handelen en optreden. Alle acties en werkzaamheden zullen, ook mede dankzij de overige 
bestuursleden, gewoon doorgaan. 
 
Cor Appelman vraagt hoe het nu gaat met de omzet/afdracht van koffie verkoop tijdens de rust.  
Boyd geeft aan dat hij middels de telling van de bekers de omzet achteraf op de kassa aanslaat. Piet 
Koning zorgt vervolgens altijd prima voor de financiële afhandeling van de kantineomzet.  
 
Sjaak Knol meldt dat in de buurt van het ballenhok de bewoners van de Toevlucht allerlei (groen) afval 
over de sloot op ons terrein deponeren. Graag aandacht voor dit probleem.                               
Alberto Steur zal deze actie oppakken. 
 
Rein de Wit wil graag een applaus van de vergadering voor alle vrijwilligers die elke dag/ elke week 
Het totale complex spik en span houden. Groot applaus volgt. 
 
Renee Blanken vraagt waarom de contributie niet is gehalveerd vanwege de corona zoals bij sommige 
andere verenigingen nu gebeurd.  
Erik legt uit dat contributie uit meerdere kostenposten is opgebouwd, zoals bij elke vereniging.  
Je betaalt niet alleen voor het mogen voetballen maar ook voor andere kosten die een vereniging 
heeft. Voetballen is een hobby en die kosten nu eenmaal geld. En de contributie bij VVS’ 46 is 
daarnaast ook niet erg hoog in vergelijking met andere verenigingen. Ook de sponsoren hebben  
VVS’ 46 volledig gesteund en ook minder exposure en pr teruggekregen in dit corona jaar.  
Wel is er een compensatie gegeven middels een paar kousen om te kunnen sporten. 
 
Yvette Appel: Zij heeft kousen met een totaal niet passende kleur bij de rest van haar keepersoutfit. 
Dries geeft antwoord: er is een tas voor alle keepers samengesteld die volledig op orde is, , inclusief 
een paar kousen voor de keepers/ keepsters. De kleur van de kousen past bij de kleur van het 
keepersoutfit. 
 
Michelle Schuit: kunnen de dames ook een trainersoutfit van VVS’ 46 krijgen, net zoals dit bij de heren 
selectie is geregeld? Erik geeft aan, dat dit verzoek recent door het bestuur ontvangen is en dat het 
onderwerp eerst verder uitgewerkt gaat worden.  Het bestuur komt hierop terug. 
 
Anique Broers: Wederom een vraag over de contributie: Of er beter gecommuniceerd kan worden 
over het niet retour geven van een deel van dat geld en over het feit dat er nu kousen zijn geschonken. 
Erik antwoordt: de communicatie had misschien wel beter gekund. 
We hebben als bestuur in het afgelopen jaar steeds weer uitvoering moeten geven aan nieuwe 
coronabepalingen en we hebben lang in onzekerheid geleefd welke financiële consequenties e.e.a. zou 
hebben. Een voorbeeld hiervan is: als VVS’ 46 betalen we jaarlijks een grote bijdrage aan de KNVB en 
pas in juli is bekend geworden hoe de afrekening met de KNVB er uit zou komen te zien.   
 

10 Afsluiting 
Om 21.45 uur bedankt Kees de vergadering, sluit deze en nodigt alle aanwezigen uit voor een 
afsluitend drankje. 
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(Afhandeling van) Actiepunten n.a.v. vorige vergadering (2019): 
- een afhaalpost voor de eieren, volgend jaar zal dat ook via de website en de nieuwsbrief 
gecommuniceerd worden (AP)                                                                                                            Actie Douwe 
Dit punt is afgehandeld middels onderstaande actie:  
De eierenactie is in 2020 en 2021 niet doorgegaan vanwege corona. Er waren in 2020 wel 
voorbereidingen getroffen voor extra afhaalmogelijkheden en communicatie daarover.  
Dit nemen we mee voor de organisatie ervan in 2022. Waarin we hopen dat het dan wel doorgang kan 
vinden.  
 
- de vloer van de Oranjehal in de toekomst ook opnemen, bij vervanging een aanzienlijk bedrag 
Erik gaat het volgende jaar opnemen in de lijst van grootschalig onderhoud. (AP)                        Actie Erik 
Dit punt is afgehandeld middels onderstaande actie: 
De vloer van de Oranjehal is inderdaad vanaf afgelopen seizoen (2019-2020 voor het eerst) 
opgenomen in de voorziening groot onderhoud.  
Uitgangspunt hierbij is een vervangingswaarde van € 45.000 inclusief BTW en te vervangen na 20 jaar 
na het aanbrengen van de vloer.  
In seizoen 2019-2020 is er met terugwerkende kracht een voorziening voor 7 seizoenen opgenomen.  
 
- Jaap Groot vraagt wanneer de zakken met korrels opgeruimd gaan worden (AP)                Actie Alberto 
Dit punt is afgehandeld middels onderstaande actie: 
Het oude kunstgrasveld met een inlay van rubberen korrels is inmiddels vervangen door een mat met 
een inlay van kurk. Alle oude materialen zijn tijdens deze werkzaamheden afgevoerd. 

 
Actiepunten n.a.v. deze vergadering: 
- Sjaak Knol meldt dat in de buurt van het ballenhok de bewoners van de Toevlucht allerlei (groen) afval 
over de sloot op ons terrein deponeren. Graag aandacht voor dit probleem. 
Alberto Steur zal deze actie oppakken. (AP)           Actie Alberto 


