
 

 

Notulen hoofdbestuursvergadering  ASSV 7 april 2022 

 

Aanwezig: Pia Meerveld, Albert Schmalgemeijer, Fred Hardeman, Ineke van Rijn, Fred 

Sterk, Luit-Jan Groot, Cor Wanders, Rick Staphortius, Hans Steenbergen, Richard 

van Dijk, Jozé Jonk, Andrea Binneveld, 

              . 

 

Afwezig met bericht: Ellen Gardien, Marius Suppers, Hans Wisse. 

 

Afwezig zonder bericht: - 

 

Opening:  

Albert zit vandaag voor en heet iedereen hartelijk welkom. 

 

Mededelingen:  

Luit-Jan afgevaardigde namens de computer club. 

Richard van Dijk afgevaardigde namens klaverjassen/Jokeren. 

Op koningsdag 27 april en 5 mei bevrijdingsdag is de ASSV gesloten. 

 

Wel en wee van de leden. 

Line Dance: Do van hurk wordt secretaris op 3 augustus in de vakantie Line Dance. 

Biljarten:   Zieken stand onveranderd. 

Computer Club:   Geen bijzonderheden. 

Darten:    Geen bijzonderheden. 

Tafeltennis:    Geen bijzonderheden 

Handboog schieten:   Geen bijzonderheden. 

Show down:    Geen bijzonderheden. 

Sjoelen:    Onveranderd Qua zieken. 

Dagelijksbestuur:   Onveranderd. 

 

 

 

 

 

Ingekomen stukken:  

Geen 

 

Notulen vorige vergadering: 

Volgende keer data jaarvergaderingen verschillende afdelingen doorgeven. 

 

Per  1 april sluitingstijd: 23.30 

 

Contributie: Geen bijzonderheden. 

 

Accommodatie:  

Biljart: 

Schimmel in de zaal actie op genomen, geen terugkoppeling. 

Urinoir matjes weer aanwezig 

Op 21 april controleert  Fa. Smeba het gebouw op brandveiligheid etc etc. 

Verwarming schietzolder hersteld. 



 

 

 

 

Ledenmutaties afmeldingen:  

 

Linedance 2x,  

showdown 1x,  

Persoonlijke leden 3x. 

 

Ledenmutaties Aanmeldingen:  

 

Schietsport1x. 

 

      

 

Wat er verder ter tafel komt / Rondvraag:  

 

• Hans werkt voor de zonnebloem en vraagt of er eenmalig gebruik kan worden 

gemaakt van de accommodatie om te sjoelen. Om hoeveel mensen gaat het en wat is 

de datum. 

 

• Fred: Jaarvergadering Biljarten: Jaar schoonmaak plafond bijv. hoogwerker of 

uitbesteden aan extern bedrijf, 5 juni antwoord. 

 

• 1 september tot 24 augustus geen biljart, i.v.m. nieuwe lakens en houtwerk in de 

hoeken van het biljart. 

• Albert wil uitnodigingen van afdelingen om kennis te maken met de mensen van de 

afdelingen. 

• Fred Hardeman: Financiele  stukken op orde. 

 

• Afgesproken met schietsport  om vervangende schoenen mee te nemen het voorkomt 

modder en gras in de zaal. 

 

 

 

Albert sluit de vergadering en de volgende vergadering is op 2 juni. 

 

Sluiting: Albert wenst iedereen een goede thuiskomst 


