
 
CONCEPT 
Notulen Hoofdbestuursvergadering van A.S.S.V., gehouden op donderdag 02 februari 2023 
 
 
Aanwezig:  Hans Wisse  vz, Marius Suppers, Fred Hardeman, Pia Meerveld, Ineke van Rijn, Fred Sterk, 
Andrea Binneveld, José Jonk, Cor Wanders, Luit-Jan Groot, Ronald Haring, J.P. Hamel,  Ellen Gardien, 
Richard van Dijk, Lien Vijlbrief (notulist). 
 
Afwezig: met bericht : Albert Schmalgemeijer.  
 
1. Opening 

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

• Van het dagelijks bestuur : 
Data: Opening A.S.S.V. jubileumjaar op 04 maart 2023 van 14:00 – 16:30 receptie. 
Zomerstop 03 juli tot en met 03 september is A.S.S.V. gesloten. Uitgezonderd de woensdag 
middag en avond. 
Ophangen Kerstversiering 04 december 2023. 
Opruimen Kerstversiering 08 januari 2024. 
Winterstop 24 december tot en met 07 januari 2024. 
Nieuwjaarsreceptie 06 januari 2024. 

 

• Van de afdelingen:  
Sjoelen: heeft dit jaar een lustrum, 30 jaar! Op dit moment nog 14 leden. In verband met dit 
lustrum is er 10 euro p.p.  gereserveerd bij de penningmeester. Ledenvergadering op 14-02-
23. 
 
Biljart: met de twee leden van het auto ongeluk gaat beter en ze zijn al weer op een 
clubavond geweest. Helaas een lid overleden. Jaarvergadering op 21-03-23. Toernooi op 
 30-03-23 is geannuleerd. 
 
Tafeltennis: J.P. heeft contact gehad met Esther Schijf over de financiën dat eind volgende 
week alles geregeld is. Wanneer dit niet het geval is graag J.P. hierover informeren. 
  
Computerclub: geen bijzonderheden. Luit Jan meldt dat op 25 juni 2023 de Sport en Spel dag 
wordt gehouden. Verzoek aan Marius om hiervoor inschrijfformulieren te maken. Er kunnen 
32 mensen meedoen. 
 
Line Dance: Ledenvergadering 27-02-23 verder geen bijzonderheden. 
 
Showdown: geen bijzonderheden.  
 
Handboog: heeft 1 opzegging en verder geen bijzonderheden. 
 
Klaverjassen: Ledenvergadering 17-02-23. Hopelijk komt er een nieuwe secretaris want 
Richard gaat hier mee stoppen. Er hebben 4 leden opgezegd. 
 



Schietsport: Ledenvergadering 08-03-23. Het bestuur moet herkozen worden maar er is 
niemand. Ellen wil het nog een jaar proberen maar heeft gezondheidsproblemen. Het 
bestuur blijft nog 1 jaar aan. Helaas is er 1 lid overleden. KNSA heeft ons weer benaderd om 
toernooien te organiseren. Dit was afgelopen jaar erg succesvol geweest. 
 
 
Darten: Ledenvergadering 22-02-23. Op 23 mei 2023 wordt A.S.S.V. 75 jaar toernooi 
gehouden. Giro opgezegd i.v.m. de hoge kosten. Is nu een particuliere rekening geworden. 

 
Ingekomen stukken: 
 
Er heeft op 04 januari 2023 kascontrole  plaatsgevonden door Ellen, Jan en Cor en alles is in orde 
bevonden. 
Er zijn in de maand december diverse kerstkaarten ontvangen, waarvoor dank. 
Ook in december een lid van de computerclub overleden. 
 
4. Notulen vergadering 01 december 2022 
 
Punt 8. De voorzitter verteld moet zijn vertelt. 
Notulen akkoord. 
 
5. Financieel Jaarverslag 2022 + begroting 2023 A.S.S.V. 
 
Het financieel jaarverslag en de begroting wordt uitgedeeld en besproken. Fred geeft hier een 
toelichting bij die heel duidelijk is. Voorzitter bedankt de penningmeester voor het verslag. 
J.P. vraagt of de prijzen niet verhoogd moeten worden omdat alles zo duur wordt. Penningmeester 
geeft aan dat dit inderdaad realistisch zou zijn maar dan zouden de consumpties 45 cent verhoogd 
moeten worden. Maar dit gaan we niet doen. Het bestuur heeft besloten om dit per jaar te bekijken 
of de prijzen verhoogd moeten worden.  
 
Er ontstaat en korte discussie over de hoge bankkosten van een zakelijke rekening die betaald 
moeten worden. Het zijn enorme hoge kosten in vergelijk met handelingen en saldo. 
Sjoelen heeft bijvoorbeeld cash in huis. Line Dance en Darten hebben privé rekening. Dit heeft 
nadelen bv. Belasting technisch of bij onverhoopt overlijden of diefstal. Voorzitter oppert om de 
mogelijkheden te bekijken of er bij een zakelijke rekening meerdere potjes gemaakt kunnen worden 
voor de afdelingen. Maar dat moet er ook een penningmeester zijn die dit op zich kan nemen want 
het is veel werk. 
 
6. Contributie 
 
Geen nieuws te melden. 
  
7. Accommodatie 
 
Fred: Zoals in december 2023 toegezegd  door Gemeente en NS zijn de struiken gesnoeid en alle 
troep en hutjes verwijderd. Ook wordt er regelmatig door handhaving gesurveilleerd.  
Ineke: Zag laatst weer iemand met troep en ze zitten nu bij Strandvliet. Fred geeft aan dat hiervoor 
de Gemeente of Handhaving gebeld moet worden want dit is gemeente terrein. 
Hans: Beveiligingssysteem A.S.S.V. is up to date gemaakt, we zijn van analoog naar digitaal gegaan. 
 
8. Ledenmutaties 
 



Alle aan- en afmelding van de diverse afdelingen worden doorgenomen. 
 
 
 
9. A.S.S.V. 75 jaar 
Jubileum feest data afdelingen: 
Algemeen 04 maart de aftrap voor het jubileum 
Biljarten  01 april 2023 
Showdown 15 en 16 april 2023 
Darten 13 mei 2023 
Sjoelen 17 juni 2023 
Sport en Spel 25 juni 2023 
Klaverjassen 18 november 2023 
Schietsport ? 
Tafeltennis ? 
Handboog? 
 
Pia wil graag weten wat de aanvang- en eind tijden zijn en wat er nodig is, voor de verschillende 
afdelingen dit in verband met de catering. 
 
10. Wat er verder ter tafel komt / Rondvraag 
 
Voorzitter: Graag aandacht voor het inleveren van de financiële jaarverslag van de afdelingen. 
 
Pia: Barmedewerker Gerrit is gestopt wegens gezondheidsredenen en er wordt nog afscheid van hem 
genomen met een etentje. 
 
José: Het is weer gelukt om sponsoren te vinden en het vervoer is weer geregeld. 
 
 
11. Sluiting. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng. Wenst iedereen wel thuis en 
sluit de vergadering. 
 
Datum volgende vergadering  02 maart 2023. 


