
 
 

 
Algemene Ledenvergadering 

Aanwezig : Daphne Wijngaarden, Gerrit Blijleven, Ilse Struik, Mike Seuters, Paul v/d Zwan, Jan ten Kate, Evert 
de Graaf-Bierbrauwer, Cees Jongewaard, Jan Guldemond, Ruud Rozevink, Jessica Hillebrand, 
Martina Fuchs, Ineke Eibergen, Halla Eythorsdottir, Bert van Es 

Afwezig : Jeanette Bekkers, Veronica de Groot, Caro Nanlohy, Martha Pals, Jenny Rietveld, Henk-Jan de 
Jong, Patricia Fewer, Aye Kampen, Henk van der Woude, Ad van Bever 

Van : Martina Fuchs 
Datum : 28 september 2010 
Onderwerp : Notulen Algemene Ledenvergadering van 26september 2010 
 
 
1. Opening 

Voorzitter Rozevink opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen van harte welkom. Vastgesteld wordt dat het vereiste 
quorum voor het nemen van besluiten aanwezig is. 

2. Mededelingen 
Geen. 

3. Notulen ALV 27 september 2010 
Geen aanmerkingen. De notulen worden onveranderd goedgekeurd. 

4. Jaarverslag seizoen 2010-11 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. Geen aanmerkingen. 

5. Toelichting bestuur op seizoen 2010-11 
Alle belangrijke punten zijn in de overige stukken van de ALV terug te vinden. Het bestuur heeft hierop geen aanvulling. 

6. Financiële verantwoording seizoen 2010-11 
Op het financieel jaarverslag van penningmeester Jan ten Kate zijn er geen aanmerkingen. Wel stelt Paul van der Zwan de 
vraag of het mogelijk is, om de kosten voor de website inzichtelijk te maken. Penningmeester Jan ten Kate zal bij de volgende 
jaarrekening hiermee rekening houden. 

7. Verslag Kascommissie 
De kascommissie (Paul van der Zwan en Aye Kampen) heeft de jaarrekening en de financiële administratie gecontroleerd en 
beiden in orde bevonden. 
De vergadering verleent decharge aan het bestuur en gaat akkoord met de benoeming van Bert van Es en Jan Guldemond 
voor de kascommissie van volgend jaar en Aye Kampen als reserve lid. 

8. Begroting 2011-2012 
Er zijn geen aan- of opmerkingen voor de begroting 2011-12. De vergadering keurt de begroting onveranderd goed. 

9. Maximering ledental 
Afgelopen seizoen hebben volgende leden hun lidmaatschap opgezegd: Lex Hartogensis, Rob van Dijck en Jan Kiel. 
Inmiddels is er één nieuw lid bijgekomen: Ad van Bever. De teller staat op 25. Er wordt een maximaal aantal van 30 leden 
aangehouden. Er zijn twee aspirant leden. Besloten wordt, om 2-3 personen van de wachtlijst de gelegenheid tot 
kennismaking te geven.  

10. Rondvraag 
Cees Jongewaard licht het system van het kiezen van het bestuur toe. Het bestuur wordt voor een periode van 2 jaar gekozen. 
Omdat het bestuur vorig jaar werd herkozen, is dit geen agendapunt op de ALV van dit jaar. Een ambtsperiode is vastgelegd 
met max 6 jaar. Vorig jaar zijn alle bestuursleden herkozen. Kandidaten voor de functies van voorzitter en vice-voorzitter als 
ook penningmeester en bestuurslid activiteiten kunnen zich aanmelden voor de a.s. ALV van september 2012.  
Jan Guldemond merkt op dat de leden bij tussentijdse bestuurswisselingen in kennis gesteld moeten worden. Is dit bij de 
wisseling van de secretaris ook gebeurd? Jan ten Kate antwoordt dat er hierover mailcorrespondentie was. Jan Guldemond 
stelt de tegenvraag of er niet een buitengewone ALV nodig is. Het bestuur geeft aan dat er geen tegenkandidaat was en 
daarom geen verkiezing in de eigenlijke zin heeft plaats gevonden.  
Jan Guldemond vraagt verder of Jan Kiel voor zijn functie als secretaris is bedankt. Voorzitter Ruud Rozevink geeft aan dat dit 
uitgebreid tijdens de laatste clubavond van het vorige seizoen is gebeurd.  

11. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en bijdragen en sluit de vergadering om 20.20 uur. Waarna wordt vervolgd 
met de reguliere clubavond. 


