
CONCEPT 
Notulen Hoofdbestuursvergadering van A.S.S.V., gehouden op donderdag  3 november 2022 
 
 
Aanwezig:  Albert Schmalgemeijer, Fred Hardeman, Pia Meerveld, Hans Wisse 
 Marius Suppers, Rick Staphorsius, Ineke van Rijn, Ellen Gardien, Fred Sterk, Andrea Binneveld, Jose 
Jonk, Cor Wanders, Luit-Jan Groot, Richard van Dijk . 
 
Afwezig met bericht : Ronald Haring 
 
1. Opening 

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

• Van het dagelijks bestuur : 
Zie agenda punt 6 

• Van de afdelingen : 
Afdeling biljart meld dat Dhr. H.Nieberg onlangs is overleden. 
Dhr W.Fijenberg met hartklachten is opgenomen. 
 
Rick Staphorsius deelt mede dat dat hij binnenkort gaat verhuizen naar Friesland en daarom 
zijn functie als hoofdbestuursvertegenwoordiger voor de afdeling tafeltennis zal neerleggen. 

 
3. Ingekomen stukken 
 
Verslag van de kascontrolecommissie 24 oktober. 
Bericht van overlijden Dhr H.Nieberg 
 
 
4. Notulen vergadering 1 september 
 
Correctie punt 9. Dhr F.Hardeman : Krapte in de barbezetting Fred en Wil gaan naar de maandag , 
wordt bedoeld : gaat naar de maandag als tijdelijke maatregel. 
 
Notulen akkoord. 
 
 
5. Contributie 
 
Geen nieuws te melden. 
  
6. Accommodatie 
 
Onlangs hebben wij bezoek gehad mensen van NS stations. Daarbij heeft de voorzitter een ronde 
gemaakt in en om onze accommodatie. Tijdens deze rondgang buiten werden zij geconfronteerd met 
een groot aantal dakloze , drugsverslaafde mensen die verbleven op het pad en in de struiken tussen 
het metro station en onze accommodatie. Dit werd als zeer intimiderend en bedreigend ervaren.  
Afgesproken is met de mensen van NS station om zo snel als mogelijk is alle begroeiing aan beide 
zijde van het looppad behalve de bomen te rooien. Punt is wel dat NS stations een potje moet vinden 



van waaruit dit betaald moet worden. Pia heeft wel gezien dat er door de politie gecontroleerd 
wordt. Ook tijdens deze vergadering hebben wij een politiewagen zien langs komen. 
7. Ledenmutaties 
 
Aanmelding voor de afdeling biljart en Showdown. 
Afmelding  voor afdeling Schietsport. 
Afmelding i.v.m. overlijden. 
 
8. A.S.S.V. 75 jaar 
 
De voorzitter verteld dat er vanuit het dagelijks bestuur tot nu toe geen nieuwe ontwikkelingen te 
melden zijn.  
 
Luit-Jan Groot :  
Heeft een eerste programma opzet gemaakt voor de Sport en Spel dag van 25 juni 2023.  
Max aantal deelnemers komt op 40. 
Kosten deelname € 10 incl. de BBQ. 
Pia vraagt of de middagpauze wat opgerekt kan worden. 
 
Daarna ontstaat er een levendige discussie onder de aanwezigen over de invulling van de eventuele 
te houden evenementen.  
 
 
9. Wat er verder ter tafel komt / Rondvraag 
 
Andrea Binneveld : 
De Zonnebloemmiddag was een chaotisch evenement wat wij op deze manier niet meer willen. 
 
Fred Hardeman :  
Vraagt of er bezwaar is om op 5 december de kerstversiering aan te brengen dit i.v.m. sinterklaas. 
Antw : geen probleem,  aanvang 9.30 uur. 
 
Pia Meerveld : 
Graag nog even aandacht voor de luxe bingo van 17 dec. 
Het aantal aanmeldingen is tot nu toe nog teleurstellend. 
 
 
10. Sluiting. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng. Wenst iedereen wel thuis en 
sluit de vergadering. 
 
Datum volgende vergadering  1 december. 


