
CONCEPT 
Notulen Hoofdbestuursvergadering van A.S.S.V., gehouden op donderdag 4 november 2021 
 
 
Aanwezig:  Hans Wisse, Marius Suppers, Pia Meerveld,  
Vertegenwoordigers afdelingen: Ineke van Rijn, Piet Viersma, Fred Sterk, , Andrea Binneveld, Albert 
Thijsse, Jose Jonk, Richard Volijk, Hans Steenbergen, Cor Wanders en Albert Schmalgemeijer 
(notulen). 
Afwezig: met bericht:. Fred Hardeman 
 
1. Opening 

  
Gedurende deze vergadering neemt Hans Wisse 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  
         

       Corona maatregelen 
- Tonen van een geldige qr code is vanaf zaterdag 6 november verplicht voor een ieder van 

18 jaar en ouder.. 
- De ingang van de A.S.S.V. wordt verplaatst van de achterdeur naar de hoofdingang. 
- Gelieve aan te bellen en de barmedewerker de qr code te laten controleren 
- Binnen in het gebouw is er geen mondkapjes plicht.  
- Deze informatie is morgen ook op website terug te vinden. 
-  
- Hans geeft aan dat er op 6 december nog ruimte is voor vrijwilligers die willen gaan 

helpen  de kerstversiering op te hangen, aanmelden via Pia 
- De ASSV is dit jaar gesloten van 23 december tot 9 januari 2022. 
-  
-  

 
3. Ingekomen stukken 
 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 
4. Notulen vergadering 7 oktober 2021 
 
De notulen worden geaccordeerd. 
 
5. Contributie 
 
Geen nieuwe ontwikkelingen. 
  
6. Accommodatie 
 
Op 14 oktober krijgen Pia en Hans een gesprek met Sjan Rebergen en Maarten Schols over de 
accommodatie. Nader bericht volgt. 
  
 
 



 
7. Ledenmutatie 
 
Het bestuur heeft een aantal mutaties ontvangen. Twee nieuwe leden en één opzegging. 
 
 
8. Wat er verder ter tafel komt / Rondvraag 
 
Bij de schietbanen zijn niet altijd de deuren afgesloten daardoor zijn de banen vrij toegankelijk. Alle 
betrokkene worden gevraagd hier extra aandacht aan te besteden. 
Bij de afdeling darten hebben zij op 11 december 2021 een gezellig feestje 
 
9. Sluiting 
 
Hans Wisse bedankt iedereen voor de inbreng tijdens dit overleg en sluit de vergadering.  


