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Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 15 september 2021 in
Wijkcentrum “De Akkers”, Lenteakker 5 te Spijkenisse.
Aanwezig waren 25 leden van de sportvereniging inclusief 5 bestuursleden en 1 medische
begeleider.
Bestuur bestaande uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen bestuurslid: materialen:
Algemeen bestuurslid: sociale contacten:

Jan Siemons
Tjomme van den Born
Ton van Wijngaarden
Steef van der Meer
Louisa Bussink-van der Torre

1. Opening van de vergadering.
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Beste leden,
Allereerst hartelijk dank voor jullie komst. Het wordt zo saai als er niemand komt, want dan zijn er
alleen bestuursleden en die zien elkaar wel meer in het jaar.
Wij zijn bij elkaar omdat het bestuur aan jullie verantwoording af moet leggen over het gevoerde
beleid over het jaar 2020. Het is aan de late kant, maar jullie zullen begrijpen dan de beperkingen die
wegens COVID-19 zijn opgelegd ook voor ons als vereniging golden. Gelukkig zijn er wat
versoepelingen gekomen en de meeste leden zijn gevaccineerd waardoor dit weer plaats kan vinden.
Twee personen die in 2020 zijn overleden, Teun Rensink en Joke Rensink hebben we vorig jaar al
herdacht. Helaas zijn er dit jaar ook drie leden overleden, Ton van Bommel (ma 2), Leen van der
Schee (ma 2) en Loes de Groot (do 2). Ik verzoek u om de leden gedurende 1 minuut staande, voor
zover mogelijk, te herdenken.
De bestuursleden hebben, ondanks de beperkingen, toch een aantal keren vergaderd. We hebben het
beeldbellen ontdekt en dat werkt goed, maar bij elkaar komen werkt toch beter. Duurt wel want
langer. Het resultaat van onze bestuursvergaderingen vindt u op de agenda.
Aangezien we in 2020 nog geen drie maanden hebben kunnen sporten hadden we niet zoveel te doen.
Het versturen van verjaardagskaarten door Louisa ging wel gewoon door.
In het team van de medische begeleiding is niets veranderd. We konden nog steeds rekenen op Romy
(die het rooster maakt), Laura, Angela en Martje. Wel een vruchtbaar team want Laura en Angela zijn
allebei moeder geworden van een prachtig kind.
Ook het team van de sportbegeleiding is stabiel, zij het dat Naomi weer is toegetreden tot het team.
Verder bestond het uit, Jolanda (die het rooster maakt), Katie, Chantal, Martin en Taco. Ook hier
gezinsuitbreiding, want Katie is bevallen van een prachtige dochter. In de loop van het jaar is Chantal
gaan studeren in Nijmegen, daarom kon ze bij ons geen les meer geven.
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Het aantal leden is in 2020 en 2021 wel wat afgenomen., maar een artikel in Groot-Nissewaard deed
wonderen. Ook uit het Ikazia ziekenhuis komen mensen naar onze club. De Capri in Spijkenisse is
helaas vertrokken.
Het weer beginnen van onze sport heeft dus weer een tiental nieuwe leden opgeleverd en veel blije
gezichten. De begeleiders komen weer met goede zin, als ze tenminste niet in slaap zijn gevallen.
Ik wens ons allen een vruchtbare vergadering toe.
2. Mededelingen.
Er zijn verder geen mededelingen
3. Ingekomen stukken.
Voor deze vergadering zijn er geen ingekomen stukken.
4. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 9 september 2020.
De notulen worden doorgenomen en goed gekeurd.
5. Jaarverslag 2020.
Ook dit wordt doorgenomen en goed gekeurd.
6. Verslag van de kascontrole commissie.
De kascontrole is gedaan door Ruud Germeraad en Fred van Ommen.
Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen en stellen de vergadering voor het bestuur
kwijting te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering volgt dit advies met applaus.
7. Financieel jaarverslag 2020.
Dit wordt besproken en wat uitleg gegeven.
8. Vaststellen van de begroting 2021.
Behandeling en goedkeuring van het voorstel om het begrote verlies over 2021 te onttrekken
aan de reserve “Club van 50”.
Na enige uitleg wordt dit voorstel en de begroting unaniem goedgekeurd.
9. Aanstellen nieuwe kascontrole commissie.
De kascommissie wordt Fred van Ommen en Aad Schoovers.
10. Aanstellen nieuw reserve lid kascontrole.
Het reserve lid wordt Aart Lagerweij.
11. Pauze.
Omdat de vergadering voorspoedig verloopt wordt er geen pauze gehouden.
12. Bestuursverkiezing.
Volgens de statuten komen de volgende leden van het bestuur in aanmerking om af te treden:
Dhr. Jan Siemons ( 3 bestuursjaren)
Dhr. Ton van Wijngaarden ( 3 bestuursjaren)
Dhr. Steef van der Meer ( 3 bestuursjaren)
Mevr. Louisa Bussink ( 6 bestuursjaren)
Het bestuur stelt voor, omdat er zich geen nieuwe kandidaten hebben gemeld, dat de ALV besluit:
Dhr. Jan Siemons als voorzitter te herbenoemen,
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Dhr. Ton van Wijngaarden te herbenoemen als penningmeester (ledenadministratie),
Mevr. Louisa Bussink als algemeen bestuurslid sociale contacten te herbenoemen,
allen voor 3 jaar, waar de vergadering unaniem mee akkoord gaat.
Dhr. Steef van der Meer, algemeen bestuurslid materialen, heeft besloten zich vooralsnog niet voor
drie jaar herkiesbaar te stellen maar is bereid om gedurende één jaar door te gaan en in deze periode
iemand in te werken, die het dan volgend jaar van hem moet overnemen.
Hij verzoekt het bestuur, extra inspanningen te leveren om te zorgen dat er snel iemand komt om hem
te vervangen.
13. Rondvraag.
Er waren vragen over de communicatie bij het overlijden van sportleden. In de praktijk blijkt dat de
manier waarop deze berichten het bestuur bereiken bepalend is of wij wel dan niet een algemeen
rondschrijven kunnen maken. De verwarring heeft zijn oorsprong in het feit dat wij afgelopen jaar, niet
hebben kunnen sporten en dus ook, geen mondelinge mededelingen hebben kunnen doen.
14. Sluiting van de vergadering.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur en nodigt allen uit om bij de bar nog iets te drinken.
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