
CONCEPT 
 
Notulen Hoofdbestuursvergadering van A.S.S.V., gehouden op donderdag 7 oktober 2021 
 
 
Aanwezig:  Fred Hardeman, Marius Suppers, Pia Meerveld,  
Vertegenwoordigers afdelingen: Ineke van Rijn, Piet Viersma, Fred Sterk, Andrea Binneveld, Albert 
Thijsse, Jose Jonk, Richard Volijk, Hans Steenbergen en Albert Schmalgemeijer (notulen). 
Afwezig met bericht: Hans Wisse. 
Afwezig zonder bericht: Cor Wanders 
 
1. Opening 

  
Gedurende deze vergadering neemt Fred Hardeman de honneurs van voorzitter waar.  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 
 
2. Mededelingen en wel en wee 
 
 -     Van het dagelijks bestuur 

- 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 hierna zullen wij gezellig 

uit eten gaan. (heel graag TIJDIG bij Pia melden wie er mee gaat en met hoeveel 
personen). 

- Piet Viersma moet 6 weken absolute rust houden. 
- Kees de Bruin heeft een hartaanval gehad.  
 
- Van de afdelingen 
- Hans bij boogschieten op de buitenbaan weinig animo 
- Dirk  is gevallen bij de taxi 
- Rick tafeltennis heeft een nieuw team kunnen samenstellen 

 
 
3. Ingekomen stukken 
 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 
4. Notulen vergadering 3 juni 2021 
 
Pia meldt dat de nieuwe barmedewerker met een verkeerde naam in de notulen is opgenomen zijn 
naam is Tjats Havinga. De notulen worden hierna geaccordeerd. 
 
5. Contributie 
 
Geen nieuwe ontwikkelingen. 
  
6. Accommodatie 
 
Voor de rest van dit jaar is de sluitingstijd van de ASSV 23.00 uur. 
Strukton doet een controle en zal aangesproken worden op de toegangsweg, het voetpad, een 
verbeterde telefoonlijn en een platlift. 
 



  
 
7. Ledenmutatie 
 
Het bestuur heeft diverse mutaties ontvangen. 
 
8. Wat er verder ter tafel komt / Rondvraag 
 
Er wordt melding gedaan dat de website van de vereniging is vernieuwd. 
 
9. Sluiting 
 
Fred Hardeman bedankt iedereen voor de inbreng tijdens dit overleg en sluit de vergadering.  


