
CONCEPT 
 
Notulen Hoofdbestuursvergadering van A.S.S.V., gehouden op donderdag 2 september 2021 
 
 
Aanwezig: Hannie Pijlman (voorzitter), Fred Hardeman, Marius Suppers, Pia Meerveld, Hans Wisse. 
Vertegenwoordigers afdelingen: Ineke van Rijn, Piet Viersma, Fred Sterk, , Andrea Binneveld, Albert 
Thijsse, Jose Jonk, Hans Steenbergen, Cor Wanders en Albert Schmalgemeijer (notulen). 
Afwezig: met bericht: Rick Staphorsius 
Gast: Lia van Lith. 
 
 
1. Opening 

  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 
Hierna volgt een mededeling van de voorzitter van persoonlijke aard. Hannie trekt zich als voorzitter 
van de A.S.S.V. per direct terug. 
Het hoofdbestuur zal op een later tijdstip  een verkiezing van de voorzitter inplannen. 
Gedurende deze vergadering neemt Hans Wisse de honneurs van voorzitter waar.  
Na deze mededeling heeft het bestuur de notuliste Lia van Lith in de bloemen gezet en bedankt voor 
de  langjarige samenwerking. Hierna volgt een korte gebakspauze.  
 
2. Mededelingen en wel en wee 
 
 -     Van het dagelijks bestuur 

- Op 3 september vind een herscholing AED plaats om 16.00 uur, aanmelden bij Pia. 
- Op 6 december gaan wij de kerstversiering ophangen, aanmelden via Pia 
- De ASSV is dit jaar gesloten van 23 december tot 9 januari 2022. 
- Op 8 januari 2022 is iedereen welkom bij de nieuwjaarsreceptie. 
- Pia introduceert een nieuwe barmedewerker Charles Hapinga. Hij gaat het team 

versterken. 
 
- Van de afdelingen 
- Fred Sterk geeft aan dat de lakens dit jaar niet vernieuwd worden, wel gewoon 

onderhouden worden. 
- Jan van Kooten is geopereerd en het gaat goed met hem. 
- Piet Viersma geeft aan dat het met Coby Viersma niet goed gaat. 

 
3. Ingekomen stukken 
 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 
4. Notulen vergadering 3 juni 2021 
 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden geaccordeerd. 
 
 
5. Contributie 
 
Geen nieuwe ontwikkelingen. 
  
6. Accommodatie 



 
Vanaf 1 juli 2021 is de sluitingstijd van de ASSV 23.00 uur. 
Vanuit de vergadering komt het probleem met de container naar voren. Gevraagd wordt om altijd de 
sleutel terug te brengen zodat anderen niet eindeloos moeten zoeken. 
 
7. Ledenmutatie 
 
Het bestuur heeft een afmelding van Rens Kamminga (computerclub) ontvangen. 
 
 
8. Wat er verder ter tafel komt / Rondvraag 
 
Op 1 maart 2023 bestaan wij 75 jaar en nu zoeken wij vrijwilligers voor de feestcommissie. 
Aanmelden bij het bestuur.  
 
Er wordt verder een afspraak gemaakt over de indraaipoten van de tafels. Na gebruik worden deze 
ingedraaid.  
 
9. Sluiting 
 
Hans Wisse bedankt iedereen voor de inbreng tijdens het overleg en sluit de vergadering.  


