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 Verslag Buitengewone Algemene Ledenvergadering 
 

Aanwezig 

 
Afwezig 

: 
 

18 leden 

4 leden hebben zich met kennisgeving afgemeld 

Verslag : Secretaris vv Zuidhorn 

Onderwerp : Buitengewone ALV 

Datum : vrijdag 25 september 20.00 – 21.30 uur  

 
            

1. Opening en vaststelling agenda 

 
 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom   

        
          

2. Mededelingen                                                                                                        

 
 
 

De secretaris leest de berichten van afmelding voor. 
 
De aanwezigen tekenen allen de presentielijst. 
 

 

             

3. Presentatie van het besluit van het bestuur tot de overname van de verantwoordelijkheid voor de 
exploitatie van de kantine Sporthal Quicksilver S. 

 Het bestuur geeft door middel van een presentatie een toelichting op het besluit van het 
bestuur om de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van kantine Sporthal  
Quicksilver S. per 1 november 2020 over te nemen.  
 
Na de presentatie volgt een vragenronde. De volgende vragen worden gesteld. 

1. Liggen de afspraken met de andere drie verenigingen vast?  
Ja 

2. Het is belangrijk dat er een aanspreekpunt is, die ook de verantwoordelijkheid kan 
nemen en neemt als de situatie daarom vraagt; deelt het bestuur die mening? 
Ja  

3. Komt er een aparte rechtspersoon waar de exploitatie van de kantine in wordt 
ondergebracht? 
Ja, een stichting 

4. Denken jullie bij de nieuwe inrichting ook aan de jongste jeugd? 
Ja 

5. Zorgt het bestuur bij de nieuwe inrichting ervoor dat de kantine het clubgevoel 
uitademt “is onze kantine”? 
Ja 

6. Hoe zit het met het toekomstig assortiment? 
Eerst het huidige handhaven, maar er zijn zeker ideeën voor uitbereiding in relatie 
tot het concept de ‘gezonde kantine’ 
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7. Hebben we keuze als gaat om besluit? 

Zeker, we kunnen het ook niet overnemen en terugleggen in de handen van de 
gemeente Westerkwartier. 

8. Hoe staat het met de bezetting?  
De meeste avonden zijn geregeld, alleen voor de vrijdagavond en zaterdagmiddag 
en avond zijn we nog op zoek. Na instemming van de ALV komt er via Balcontact 
en Zaken die uw aandacht vragen op korte termijn een oproep. 

9. Hoe zit het met lopende afspraken? 
Met de drie zaalsportverenigingen zijn afspraken gemaakt en vastgelegd. Ook alle 
andere partijen die de kantine periodiek ‘huren’ zijn bekend. Daarnaast wil 
bestuur ruimte bieden aan andere maatschappelijke organisaties. 

 
 

4. Stemming  

 
 
 
 

De voorzitter brengt besluit van het bestuur in stemming: Nemen we exploitatie van de 
kantine per 1/11/2020 over (of niet)? 
 
Alle aanwezigen stemmen voor, het besluit van het bestuur is daarmee unaniem 
aangenomen. 
 

 

 

 

5. Sluiting 

 
 

De voorzitter bedankt de Stichting voor de grote inzet de afgelopen jaren! De manier 
waarop de kantine beheerd is en was is uitstekend voor elkaar en stelt ons nu in staat het 
besluit tot overname te nemen. Ook de medewerkers worden bedankt voor hun inzet. 
 
De voorzitter bedankt de werkgroep organisatie voor het werk wat ze in korte tijd verzet 
hebben om de overname mogelijk te maken. 
 
De ALV bedankt het bestuur voor de voortvarende aanpak en de keuze om de 
verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot de exploitatie van de kantine. 
 
Tenslotte doet de voorzitter een oproep aan iedereen om zich aan het protocol te houden 
morgen bij de wedstrijd van Zuidhorn 1 en andere bezoekers daar ook op te wijzen. 
 
De voorzitter bedankt eenieder voor de aanwezigheid en inbreng, 
 

 

 


