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

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

• Van het dagelijks bestuur : 
Pia zit in Friesland, Albert is ziek en Fred is nog op vakantie. 
Voorzitter heet J.P. Hamel welkom als opvolger van Rick Staphorsius voor de afdeling 
Tafeltennis.  
Lien Vijlbrief is de notulist. 
Op 1 december 2022 is burgemeester van de gemeente Ouder Amstel met een wijkagent op 
bezoek geweest bij de accommodatie van de A.S.S.V, om de situatie van de nomaden en 
daklozen te bekijken. Er wordt ook contact opgenomen door de wijkagent met N.S. om tot 
een oplossing proberen  te komen. 
Data: 
5/12/22 Kerstversiering ophangen 
Luxe Bingo 17/12/22 tot 1 december al 42 aanmeldingen 
Winterstop van 24/11/22 tot en met 8/1/23 
7/1/23 Nieuwjaarsreceptie met achteraf een hapje eten. 
Voor 15/2/2023 stukken inleveren voor de jaarvergadering van 30 maart 2023. 
J.P. Hamel wil graag even bijgepraat worden m.b.t. de stukken die hij moet aanleveren voor 
de jaarvergadering. 

• Van de afdelingen:  
Biljart: zorg om auto ongeluk van twee leden 
CC: zorgen om Albert die niet lekker gaat nadat hij corona heeft gehad 
SD: leden komen haast niet meer omdat vervoer een probleem is. 
Verder geen bijzonderheden. 

 
 
4. Notulen vergadering 3 november 2022 
 
Geen op- of aanmerkingen. 
Notulen akkoord. 
 
 
5. Contributie 
 
Geen nieuws te melden. 
  
6. Accommodatie 
 



Handboog: De achterwand moet nog gerepareerd worden en het wachten is nog even op de nieuwe 
standaards. 
Onderhoud accommodatie: Cor geeft aan dat er een stroomprobleem is met de paal buiten van de 
A.S.S.V. dit moet nog verder onderzocht worden. Verder alle lampen rondom de accommodatie 
vervangen en veel bladeren geruimd. 
 
7. Ledenmutaties 
 
Aanmelding voor de afdeling schietsport maar ook afmeldingen. 
Afmelding  voor CC een lid i.v.m. overlijden die van de start van PC privé project lid was maar nooit is 
geweest. 
Afmelding afdeling LD. 
Afmelding Sjoelen. 
Afmelding SD. 
 
8. A.S.S.V. 75 jaar 
 
De voorzitter verteld dat er budget beschikbaar is voor de afdelingen die iets willen organiseren dit 
geldt voor alle afdelingen informatie hierover bij de penningmeester opvragen. 
Data voor evenementen i.v.m. 75 jaar, moet via Pia geregeld worden. 
 
 
9. Wat er verder ter tafel komt / Rondvraag 
 
F.S.: Kersttoernooi op 10/12/22 ongeveer 60/70 deelnemers. Biljart toernooi op 30/3/22 gaat 
besproken worden en wordt verzet naar een andere datum. Fred hoorde het nu voor het eerst maar 
voorziet totaal geen problemen. Hij regelt met Jan Faas en Pia. Aktie F.S. 
LJ G: waarom wordt er niet in bv. November ’22 niet al de agenda’s getrokken worden voor heel 
2023. Vz geeft aan dat de jaarvergadering altijd de laatste donderdag van maart wordt gehouden. 
Informatie over de vierkamp moet de tekst worden aangeleverd worden bij Marius. Aktie allen. 
R.H.: verzoek om oude introductiepagina te verwijderen. Aktie Marius. 
A.B: Wanneer komen de activiteiten van het jubileum van Sjoelen 17/6/23 en 30 jarig bestaan op het 
bord. Stuur deze informatie naar de secretaris. Aktie A.B. 
J.J.: Het vervoer van leden gaat ongeveer 900 euro kosten maar ze gaat proberen om sponsoren te 
vinden. 
 
10. Sluiting. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng. Wenst iedereen wel thuis en 
sluit de vergadering. 
 
Datum volgende vergadering  2 februari 2023. 


