
CONCEPT 
Notulen Hoofdbestuursvergadering van A.S.S.V., gehouden op donderdag  1 september 2022 
 
 
Aanwezig:  Albert Schmalgemeijer, Fred Hardeman, Marius Suppers, Pia Meerveld, Hans Wisse  
Ineke van Rijn, Peter v.d. Zee, Fred Sterk, Andrea Binneveld, Jose Jonk, Cor Wanders, Luit-Jan Groot, 
Richard van Dijk, Ronald Haring. 
 
Afwezig : Rick Staphorsius. 
 
1. Opening 

  
De voorzitter opent de 1e vergadering na de zomerstop  en heet iedereen hartelijk welkom. In het 
bijzonder Dhr. Ronald Haring die als vervanger van Hans van Steenbergen de afdeling Handboogsport 
zal vertegenwoordigen. 
 
2. Mededelingen en wel en wee 
 

• Van het dagelijks bestuur :  
De voorzitter bedankt Pia voor de meer dan geslaagde BBQ van afgelopen zondag. 
Op 18 augustus hadden we de grote schoonmaak van onze accommodatie met een 
uitzonderlijk hoge opkomst. Een speciaal woord van dank voor Marco van Rijn die de 
gehele dag op de hoogwerker in de grote zaal het plafond een grondige schoonmaakbeurt 
heeft gegeven. 
Vanaf 1 september zijn er loten à € 1,- te verkrijgen achter de bar. 6 loten voor € 5,- 
Prijs : 3 prachtige levensmiddelen manden. Trekking 17 december tijdens de luxe bingo. 

 

• Van de afdelingen : 
Afd. Biljart bedankt het dagelijks bestuur voor de nieuwe lakens en banden , zij hebben 
gedurende de zomerstop op de woensdagen doorgespeeld. Geen nieuwe ontwikkelingen 
v.w.b. de zieken. 
Afd. Linedance had op 3 augustus een dans woensdag met een hoge opkomst ( 20 
personen ). Deze was top. 
Afd. Darts hebben ook gedurende de zomerstop op de woensdag doorgespeeld. 

        
 
Plotseling komt onze barmedewerker binnen met een kar vol met gebakjes. 
Het blijkt dat Andrea voor deze verrassing heeft gezorgd : Haar zaak Rudea Print bestaat 35 jaar. 
Onder applaus schorst de voorzitter de vergadering 5 minuten om deze traktatie te nuttigen.  
3. Ingekomen stukken 
 
Bericht van overlijden van Dhr. Kees de Bruijn  
 
4.1 Notulen vergadering 7 april 
 
De notulen worden geaccordeerd. 
 
4.2 Notulen vergadering 2 juni 
 
Mededelingen : Luxe Bingo met mooie prijzen 17 december 14.00 u. aanmelden bij de bar toegang  
€ 10,- incl. bingokaart, consumptie en hapjes. 



Wat er verder ter tafel komt / Rondvraag. : Zoveel mogelijk vast de datums gaan plannen voor de 
evenementen van het jubileum jaar. 
( na enige discussie voorlopige planning 25 juni 2023. Voorstellen volgen. ) 
De notulen worden geaccordeerd. 
 
5. Contributie 
 
Geen nieuws te melden. 
De voorzitter komt een voorstel ( zie agenda punt 8 ). 
  
6. Accommodatie 
 
Binnenkort worden alle brandmelders weer gecontroleerd. 
De AED is weer gecontroleerd , in november krijgen de barmedewerkers weer een opfriscursus. 
Lekkage biljartzaal hersteld ? ( in de gaten houden ) 
Voorstel om een loopplank te maken voor mensen die slecht vanaf het terras op het grasveld kunnen 
komen. : er volgt een discussie met voor en tegenstanders waarin afgesproken word om er op de 
volgende vergadering op terug te komen. 
Voorstel om verduisterings folie aan te brengen op de bovenste ramen van de grote zaal i.v.m 
zonlicht. ( Cor gaat actie ondernemen )  
 
7. Ledenmutatie 
 
Alle voorgestelde asp. leden worden aangenomen. 
De afdeling biljart heeft een aantal leden van een ter ziele gaande biljartclub overgenomen. 
 
 
8. Wat er verder ter tafel komt / Rondvraag 
 
Cor Wanders : De schietbakken voor buiten voor de afdeling schietsport zijn volgende week klaar. 
Pia Meerveld : vraag over Zonnebloem sjoelen , spreekt af met Andrea 
Krapte in de barbezetting , eventueel vacature , Charles gaat naar de maandag. 
De asbakken buiten ging een tijdje goed maar is nu weer hopeloos , gaarne aandacht in de 
afdelingen. 
Schoonmaakplan om eens per kwartaal de ramen aan de binnenkant te doen , voorstel om iedere 
afdeling zijn eigen ramen te onderhouden. 
Fred Hardeman : Website afdeling handboogsport is nu eindelijk geregeld. 
Enige uitleg over het UBO verhaal  
Luit-Jan Groot : heeft een opzetje gemaakt voor de sportdag volgend jaar. Kijk er even naar , 
volgende vergadering gaan we er over discussiëren.   
 
 
9. Sluiting. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng. Wenst iedereen wel thuis en 
sluit de vergadering. 
 
Datum volgende vergadering  6 oktober. 
 
Vz : A.Schmalgemeijer.                                                                                                                      Not. H.Wisse 


