
 

 

Notulen hoofdbestuursvergadering  ASSV 02-06-2022 

 

Aanwezig: Albert Schmalgemeijer ,Fred Hardeman, Pia Meerveld, Marius Suppers, Hans 

Wisse, Ineke van Rijn, Luit- Jan Groot, Hans van Steenbergen, Jozé Jonk, Andrea 

Binnenveld. Rob Ram  i.p.v. Fred Sterk. 

              . 

 

Afwezig met bericht: Ellen Gardien,  

 

Afwezig: Rick Staphorsius, Fred Sterk vakantie, Richard van Dijk, Cor Wanders vakantie.  

 

1. Opening: Albert zit vandaag voor en heet iedereen hartelijk welkom. 

Albert heeft sommige afdelingen bezocht en was zeer enthousiast. 

 

2. Wel en wee van de leden. 

Biljarten: 

Wat de zieken betreft Karel en  Anton hebben positief bericht gehad aangaande hun 

behandeling. 

Hennie Nieberg loopt nog steeds in behandeling na zijn operatie aan zijn hoofd. 

Jan van Kooten en Jan van Dijk nog steeds herstellende. 

Herman Herman op 29 april in Duitsland zijn heup gebroken, daar een nieuwe heup 

gekregen. Is weer thuis en moet 2 á 3 maanden herstellen. 

Kees de bruin is ons helaas ontvallen en overleden. 

 

Mededelingen: 

donderdag 25 augustus barbeque.  Intekenlijst bij de balie !5 euro p.p  

15.00 uur begin voor alle leden  van de ASSV en hun partners. 

 

Zaterdag 3 september 19.30 m.s Jordaan. Uitnodiging komt U toe. 

19.30 uur. voor 1 juli bekend maken of je mee gaat met partner voor 

Hoofdbestuursleden. 

 

17  december zaterdag vanaf 14.00 uur luxe bingo. Opgeven voor 1 december. 

 

18 augustus schoonmaken biljartzaal en alle andere ruimtes eventueel met smalle kar 

i.v.m. plafonds en veiligheid. 10.00 uur opgeven bij Hans Wisse. 

 

3. Ingekomen stukken: 

Financieel stuk van klaverjassen/jokeren. 

 

Aanvraag Buitenschutters/schietsport. 

Deze afdeling wil graag drie bakken gevuld met zand  plaatsen om de kogels bij het 

buiten schieten op te vangen. Kosten 200 á 250 euro. 

Vergadering akkoord. 

 

4. Verslag 7 april wordt opgeschort naar 8 september. Dan is de 1e vergadering in het 

nieuwe jaar na de zomerstop. 

 

 

5. Contributie 



 

 

Geen mededeling contributie. 

 

6. Accommodatie : 

Bij de achterdeur biljart  is er schade. 

 

7. Ledenmutaties aanmeldingen: 

Line dance : 3 personen 

Handboogsport : 3 personen 

Klaverjassen: 2 personen 

Darten: 1 persoon 

 

Ledenmutaties Afmeldingen: 

Biljart: 3 personen 

Line dance: 1 persoon 

Handboogsport: 8 personen 

 

8. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag 

Fred zegt dat de ASSV 75 jaar bestaat. 1maart 1948, 1 maart 2023. 

In het kader van het 75 jarig bestaan is er een Jubileum commissie, met Ellen Andrea 

Pia Fred en Albert. 

 

Wat willen de afdelingen. 

Jozé wil een toernooi show down voor 50 personen. Toernooi op zaterdag/zondag. In 6 

zalen .Dan naar van den  Valk.Vervoer moet nog geregeld worden voor 50 personen.  

 

Line dance : Ineke van rijn  Een feest op zondag , i.h.k.v 75 jarig bestaan. 

 

Ellen (1 juli tot 4 september) zomerstop. 

Assv open op woensdag middag 13.00 uur. 

s’ avonds 18.30 uur tot 23.00 uur. 

 

Luit- Jan Wil een barbeque . 

Hij stelt voor 25 juni 2023  een 4 kamp of een zeskamp. 

 

Andrea en Ellen  laatste zondag in juni een sport en spel dag afgesloten met een 

barbeque. 

 

9. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen 

een mooie zomer. 

 

Datum volgende vergadering : 1 september. 


