
CONCEPT 
 
Notulen Hoofdbestuursvergadering van A.S.S.V., gehouden op donderdag 3 juni 2021 
 
 
Aanwezig: Fred Hardeman, Marius Suppers, Pia Meerveld. 
Vertegenwoordigers afdelingen: Ineke van Rijn, Piet Viersma, Fred Sterk, Rick Staphorsius, Andrea 
Binneveld, Albert Thijsse, Hans Steenbergen, Cor Wanders en Albert Schmalgemeijer (notulen). 
Afwezig: met bericht: Hannie Pijlman, Hans Wisse 
 
 
1. Opening 
 
Door afwezigheid van de voorzitter in verband met ziekte neemt Fred Hardeman het voorzitterschap 
op zich. De voorzitter opent de vergadering met een welkomstwoord. 
 
2. Mededelingen en wel en wee 
 
 -     Van het dagelijks bestuur 
Jan Korenblik is overleden en tijdens de uitvaart heeft onze ex-voorzitter Jan van Kooten onze 
condoleances overgebracht.  

- Van de afdelingen 
Coby Viersma is geopereerd 
 
3. Ingekomen stukken 
 
Wij hebben één afmelding ontvangen van de heer Bink.  
 
4. Notulen vergadering 8 april 2021 
 
Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden geaccordeerd. 
 
5. Corona/ versoepelingen maatregelen / zomerstop 
 
De afdelingen geven hun kijk op de corona-maatregelen en hun mening over de toekomst. 
Afdeling schietsport geeft gedurende het jaar 2020/2021 50 % reductie op de contributie. 
Afdeling biljarten int voor dit jaar alleen de bijdrage voor het lidmaatschap van de A.S.S.V.  
Afdeling computer heeft dezelfde regeling als afdeling biljarten. 
Afdeling line-dance int dit jaar geen contributie en degenen die de contributie voor 2020/2021 
hebben voldaan, krijgen een restitutie van de contributie.  
Afdeling darten zal dit jaar de helft van de contributie innen. 
 
6. Contributie 
 
Behalve het bovenstaande geen verder nieuws 
  
7. Accommodatie 
 
Tot eind juni is de A.S.S.V. geopend tot 22.00 uur. 
De geplande zomerstop van 28 juni tot 29 augustus 2021 gaat niet door. Het gebouw blijft open en 
iedereen is de hele zomer welkom.  
Vanaf 1 juli 2021 gaat de sluitingstijd naar 23.00 uur. 



 
Voor de accommodatie heeft ProRail een nieuw aanspreekpunt. Er is nog geen naam bekend, hier 
komen wij in een later stadium op terug.  
 
8. Ledenmutatie 
 
In verband met het feit dat wij al twee boekjaren geen ALV hebben kunnen houden is nu het plan 
ontstaan om 2019, 2020 en 2021 op 31 maart 2022 de financiële stukken aan de leden voor te 
leggen.  
 
 
9. Wat er verder ter tafel komt / Rondvraag 
 
Afdeling handboogsport geeft aan dat door bestuursproblemen er geen contributieafdracht richting 
A.S.S.V. heeft plaatsgevonden. Rolf Zaal heeft langdurig gezocht naar een oplossing. 
Amstelschutters zijn op dit moment hun schietbaan kwijt. 
 
Cor Wanders is op dit moment zowel voorzitter  en interim secretaris van de afdeling darten.  
 
Nationaal kampioenschap schieten zal in september 2021 op onze locatie gehouden worden.  
De vraag of er hiervoor een calamiteitenplan is wordt neergelegd bij de barmedewerkers.  
 
Vanaf 1 juli 2021 zijn ook wij verplicht statiegeld op plastic flesjes te introduceren. Daarom doen wij 
een beroep op iedereen om de flesjes in te leveren.  
 
10. Sluiting 
 
De dagvoorzitter bedankt voor in de inbreng tijdens het overleg en sluit de vergadering.  


