
Notulen Hoofdbestuursvergadering van A.S.S.V., gehouden op donderdag  6 oktober 2022 
 
 
Aanwezig:  Albert Schmalgemeijer, Fred Hardeman, Marius Suppers  
Ineke van Rijn, Peter v.d. Zee, Fred Sterk, Andrea Binneveld, Jose Jonk, Cor Wanders, Luit-Jan Groot, 
Richard van Dijk, Ronald Haring. 
 
Afwezig met bericht : Rick Staphorsius, Pia Meerveld, Hans Wisse 
 
1. Opening 

  
De voorzitter opent de 2e vergadering na de zomerstop  en heet iedereen hartelijk welkom.  
 
2. Mededelingen en wel en wee 
 

• Van het dagelijks bestuur :  
Op 1 maart 2023 bestaat de A.S.S.V. 75 jaar en dat gaan wij op gepaste wijze vieren.  
Vanaf 1 september zijn er loten à € 1,- te verkrijgen achter de bar. 6 loten voor € 5,- 
Prijs : 3 prachtige levensmiddelmanden. De trekking is op 17 december tijdens de luxe 
bingo. 
Mededelingen : Luxe Bingo met mooie prijzen 17 december 14.00 u. aanmelden bij de bar 
toegang  10,- incl. bingokaart, consumptie en hapjes. 

 

• Van de afdelingen : 
Afd. Sjoelen gaat op 17 juni 2023 een gezellige dag organiseren. 
Afd. Linedance gaat 21 mei 2023 een dansavond organiseren. 
Afd. Biljart houdt op 1 april 2023 een toernooi. 

        
3. Ingekomen stukken 
 
 
4.1 Notulen vergadering 1 september 
 
De notulen worden geaccordeerd. 
 
5. Contributie 
 
Geen nieuws te melden. 
  
6. Accommodatie 
 
Cor heeft de verduisteringsfolie aangebracht op de bovenste ramen van de grote zaal i.v.m. zonlicht.  
 
7. Ledenmutatie 
 
Marius geeft aan dat er drie opzeggingen zijn en één nieuwe aanmelding. Er ontstaat een discussie 
over de opzegtermijn van 3 maanden en de daaraan verbonden betalingen.  
 
 
 
 
 



8. A.S.S.V. 75 jaar 
 
Luit-Jan Groot :  
Geeft duidelijk aan dat er in notulen van juni hele nare fouten zijn opgenomen. (dit zijn notulen die 
pas op het allerlaatste moment beschikbaar kwamen en daardoor niet helemaal gecontroleerd zijn ) 
Het bestuur biedt hiervoor zijn  excuus aan. 
Voor de sportdag volgend jaar op 25 juni. Gaat een groep van HB afgevaardigde een gezamenlijk plan 
maken.   
 
 
9. Wat er verder ter tafel komt / Rondvraag 
 
Ineke van Rijn: 
Meldt dat op het toegangspad naar het gebouw allerlei figuren een semi-permanente verblijfplaats 
hebben gemaakt. 
De voorzitter neemt hier actie op. Fred vult aan dat dit bekend is echter het wordt gedoogd door de  
politie. 
Cor Wanders :  
Heeft een schoonmaakplan gemaakt om de ramen aan de binnenkant te reinigen, voorstel om 
deze reiniging op bepaalde maanden te doen (maart, juni,  september en  december). 
Fred Hardeman :  
Krapte in de barbezetting Fred en Wil  gaan naar de maandag. 
 
 
 
9. Sluiting. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng. Wenst iedereen wel thuis en 
sluit de vergadering. 
 
Datum volgende vergadering  3 november. 


