
 
Concept  
 
Notulen Hoofdbestuursvergadering van A.S.S.V., gehouden op donderdag 08 april 2021. 
 
Aanwezig: Hannie Pijlman, Fred Hardeman, Marius Suppers, Hans Wisse, Pia Meerveld. 
Vertegenwoordigers afdelingen: Ineke van Rijn, Piet Viersma, Fred Sterk, Rick Staphorsius, Andrea 
Binneveld, Albert Thijsse, Hans Steenbergen. 
Gast van de afdeling Schietsport, Erwin ter Hofstede. 
Afwezig: met bericht, Cor Wanders,  
                   zonder bericht, Albert Smalchemeijer. 
 
1. Opening. 
Voorzitter opent de vergadering met een welkomstwoord. 
Omdat er in de afgelopen maanden een aantal leden zijn overleden vraagt de voorzitter om een 
moment van stilte. 
Vraagt aan de vertegenwoordiger van de afdeling schietsport wie hij heeft meegenomen. 
Albert Thijsse antwoordt dat het de opvolger is van Dhr. Steijsiger, die zijn functie van 
penningmeester en hb vertegenwoordiger heeft neergelegd, Dhr. Erwin ter Hofstede. 
Voorlopig blijft de Dhr. Thijsse de afdeling vertegenwoordigen in het hoofdbestuur. 
 
2. Mededelingen en wel en wee. 
 - Van het dagelijks bestuur 
Geen bijzonderheden te melden, iedereen gezond. 

- Van de afdelingen 
Biljarten:         Jan Korenblek gaat nog steeds niet echt lekker 
                         Rob Ram is  herstellende van corona 
Klaverjassen : Coby Viersma is aan het kwakkelen 
Line Dance :   Greet Zuidam wacht op een operatie 
                         Bert en Sylvia emigreren 2 juni naar Frankrijk 
Schietsport :  Andre Steijsiger is herstellende van corona en heeft om die reden zijn functie’s bij de 
                         afdeling neergelegd. 
Showdown :  Gaat goed met de mensen , voelen zich wel eenzaam. 
Tafeltennis :  De vrouw van Rick Staphorsius heeft de diagnose kanker gehad , onderzoeken volgen ,  
                        voor haar en Rick zijn het moeilijke tijden. 
 
3.Ingekomen stukken. 
Brief van de kascontrolecommissie  
Bericht van Railsport m.b.t financiële verslag. 
Kaart overlijden Piet Stavast 
Kaart overlijden Theo de Vries 
Bericht van overlijden Evert Geurtsen 
Bericht van overlijden van Otto Dabroek 
Diversen kerst en nieuwjaarskaarten 
 
4. Notulen vergadering 10 december 2020. 
Geen op of aanmerkingen. De notulen worden geaccordeerd. 
 
5. Corona 
De afdelingen geven hun kijk op de corona maatregelen en mening over de toekomst. 
 

• Biljarten wil zodra het weer kan gaan starten.  



• Computer gaat ook weer starten met vooraf aanmeldingen.  

• Klaverjassen gaan op zijn vroegst pas weer in september beginnen. 

• Linedance 50/50 weet het nog niet. 

• Showdown pas wanneer iedereen gevaccineerd is. 

• Sjoelen zijn de meningen nog verdeeld. 

• Schietsport kunnen ze niet wachten op bericht dat ze weer kunnen beginnen. Ook willen ze 
graag in september weer het NK organiseren. 

• Tafeltennis denkt men dat wanneer het weer kan de recreanten weer zullen komen. 
 
 
6. Accommodatie. 
Op de zolder zijn de lampjes boven de deuren van het brandmeldsysteem hersteld. 
De accommodatie wordt regelmatig gebruikt voor weerbaarheidstrainingen van Service & Veiligheid 
van NS. 
 
 
7. Financieel verslag 2020 ,begroting. 
Fred Hardeman geeft uitleg over het financiële verslag en de begroting. 
De bar inkomsten van het afgelopen jaar zijn door corona enorm terug gelopen en voor de eerste 
helft van dit jaar ziet het er al niet veel beter uit. 
Er komen vanuit de vergadering geen vragen, alleen weer een groot compliment  over de wijze 
waarop de penningmeester het financiële beleid gevoerd heeft. 
 
 
8. Financiële verslagen van de afdelingen. 
De afdelingen geven toelichting op hun financiële verslag voor zover van toepassing. 
Ook dit jaar weer geen verslag ontvangen van de afdeling Tafeltennis. 
 
9. Handboogsport. 
Fred Hardeman geeft namens het dagelijks bestuur uitleg over het wegsturen van het bestuur van de 
afdeling handboogsport en het opzeggen van het lidmaatschap van dat bestuur. 
Er is inmiddels een nieuw a.i. bestuur die graag wil gaan starten zodra het oude bestuur haar taken 
heeft overgedragen. 
  
10. Ledenmutaties. 
Er zijn 11 opzeggingen , 1 nieuwe aanmelding  en 2 wijzigingen. 
 
11. Wat er verder ter tafel komt / Rondvraag. 
Verzoek Schietsport tot de aanschaf van een licentie voor een tel programma. 
Wordt toegezegd , schriftelijke aanvraag volgt. 
Vraag van de voorzitter wat de afdelingen gaan doen met de contributie van 2021 ? 
Biljarten, Klaverjassen, Showdown, en sjoelen halveren de contributie. 
Computer, Handboog, Linedance, Tafeltennis hebben daarover nog geen overleg gehad. 
Schietsport blijft zoals het is. 
 
Rondvraag : 
Fred Sterk vraagt of er ruimere openingstijden komen tijdens de zomerstop indien de corona 
maatregelen dit toelaten ? 
Bestuur gaat dit zeker meenemen, wordt vervolgd. 
 
 



 
 
12. Sluiting. 
Indien Corona het toelaat willen wij in september een algemene ledenvergadering houden. 
Gezien de tijdsdruk van de avondklok sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders aanwezigheid 
en inbreng de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 
 
 
 
 
 
F. Meerveld-Kleis,                                                                                                                H.Pijlman, 
Notulist                                                  Voorzitter 
 


