
Notulen Algemene Ledenvergadering A.S.S.V., gehouden op maandag 29 maart 2010.  
 
Aanwezig 52 personen inclusief 6 leden dagelijks bestuur. 
 
 1. Opening. 
 Om 20.00 uur opent voorzitter H. Meerveld de vergadering en heet iedereen hartelijk 
 welkom. Aangezien niet het vereiste 1/5 deel van de stemgerechtigde leden aanwezig 
 is, (art. 17, lid 10 van de statuten) sluit voorzitter de vergadering om deze vervolgens 
 te heropenen. 
 Vz. heet nogmaals iedereen welkom, speciaal de ereleden W. de Graaf en A. Sluik en 
 de leden van verdienste P. Vermeulen, Th. de Vries en J. de Vries-Kromhout. 
 Secretaris J. v. Kooten is i.v.m. vakantie niet aanwezig. Zijn taak wordt waargenomen 
 door H. Meerveld. 
 Voordat vz. overgaat tot de agenda blikt hij kort terug op het afgelopen verenigings-
 jaar. 2009 Was voor ASSV over het algemeen een goed jaar qua activiteiten van zowel  
 eigen afdelingen als externen. 
 Er werd een afdeling Line-Dance opgericht. Een kort optreden hiervan zagen we tij-
 dens de nieuwjaarsreceptie. 
 Na drie jaar voelen we ons thuis op deze locatie. De aanloopproblemen zijn opgelost. 
 Wat betreft de huidige problemen als hemelwateroverlast en klimaatbeheersing zijn 
 we in gesprek met NS-Poort. 
 Het werk dat het schoonmaakbedrijf hier doet is niet voldoende. Daarom vanaf deze 
 plaats een bijzonder woord van dank aan de schoonmaakploeg (vrijwilligers) die hier 
 iedere vrijdag aanwezig is. 
 Helaas zijn ons het afgelopen jaar weer een aantal leden ontvallen, t.w. J. Hesterman, 
 H. v.d. Veen, K. Oosterhuis, P. Plantinga, J. Pijlman, J. Jaggie, J. Takes, J.J. Schogt en 
 J.J. Stuyfersant. De vergadering herdenkt hen met een ogenblik stilte. 
 
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2009. 
 In de eerste regel bij punt 5 is een tikfout geslopen. 
 Dhr. Onink laat per brief weten vragen te hebben gesteld over de opzet van het finan- 
 cieel verslag dat hij niet begreep. Vragen zijn in de vergadering wel naar tevredenheid 
 beantwoord.   Verder zijn er geen op-/of aanmerkingen op het verslag zodat dit defini-
 tief gemaakt wordt. 
 
 Alvorens over te gaan naar punt 3 van de agenda zijn er enkele mededelingen. 
 Theo de Vries heeft aangegeven m.i.v. de zomer zijn werkzaamheden als barbeheerder 
 te willen beëindigen. Na dit werk 15 jaar te hebben gedaan samen met zijn vrouw 
 Joukje (al +  30 jaar barmedewerkster) hebben beiden besloten er een punt achter te 
 zetten.  Wel hebben ze te kennen gegeven, indien nodig, inzetbaar te zijn. 
 Voorzitter bedankt Theo alvast voor zijn jarenlange inzet. 
 Uit het barcomité zal een nieuwe barbeheerder worden gekozen. Pia Meerveld-Kleis 
 heeft zich beschikbaar gesteld. Over een eventuele benoeming zal nog gesproken 
 worden in de hoofdbestuursvergadering en met het barteam.  
 Het betreft hier geen bestuursfunctie dus toestemming van vergadering is niet nodig. 
 
 3. Ingekomen stukken. 
 Bericht van verhindering van: J. v. Kooten, W. Strouwen, B. Onink, J. v. Laarhoven, 
 W. Stroop, M. Monsanto, W. Landstra, A. Faber, J. Boerrigter en R. Boerrigter. 
 3 Verklaringen van gehouden kascontroles. (behandelen bij punt 4c van de agenda) 



 4. a) Jaarverslag van de secretaris. 
 Er zijn geen op-/of aanmerkingen en wordt dit verslag definitief. 
 
 b) Jaarverslag van de penningmeester. 
 Penningmeester F. Hardeman geeft toelichting op het financieel overzicht over 2009. 
 Zoals voorspeld was dit jaar voor ASSV op financieel gebied wat minder gunstig. De 
 omzet is wat gedaald maar desondanks was het een voortreffelijk jaar voor onze vere-
 niging. Naast eigen activiteiten wisten ook dit jaar diverse bedrijfsonderdelen van NS 
 opnieuw de weg naar onze accommodatie te vinden.  
 Een woord van dank gaat uit naar de barbeheerder en barmedewerkers voor hun inzet 
 en aan 2e penningmeester M. Suppers voor de assistentie en prettige samenwerking. 
 L. Kolsteeg merkt op dat bij punt: 1 liquide middelen, foutief jaartal vermeldt staat. 
 2008 moet zijn 2009. 
 E. de Gast vraagt of kosten koppeling niet omlaag kunnen door toezending van één 
 exemplaar per adres. Familie ontvangt n.l. 2 stuks.  
 Fred deelt mee dat per gezin een koppeling wordt verstuurd. Fout wordt hersteld. 
  Aangezien er verder geen vragen of aanmerkingen zijn wordt het verslag definitief 
 en dankt voorzitter F. Hardeman en M. Suppers voor hun inzet. 
  
 c) Verslag van de financiële commissie. 
 De verklaringen van de commissie worden voorgelezen. Er zijn geen onregelmatig-
 heden gevonden. Commissie stelt de vergadering voor de penningmeester decharge te 
 verlenen voor het gevoerde beleid. Vergadering stemt hiermee in. 
 Vervolgens bedankt de voorzitter de leden van de commissie voor hun werk. 
 
 5. Begroting 2010. 
 Er zijn geen vragen of opmerkingen over de begroting. Deze wordt geaccepteerd. 
 
 6. Bestuursbeleid. 
 De A.S.S.V. contributie en de consumptieprijzen worden dit jaar niet verhoogd. 
  Als bestuur willen we het beleid continueren. 
 Om meer leden te werven met een NS achtergrond zijn we gestart met een actie onder 
 het spoorwegpersoneel. 
 In de vakantieperiode zijn een aantal leden actief bezig geweest onze accommodatie 
 schoon te maken. Ook tijdens de komende zomerstop willen we hetzelfde doen. 
 Vrijwilligers zijn van harte welkom. 
 Het buitenterrein wordt opnieuw ingericht. Hovenier is aan de voorkant bezig. 
 Verder zal de gastank verplaatst worden om meer parkeerruimte te creëren. 
 Ook zal een buitenbaan voor de afd. Handboogsport aangelegd worden. 
 Er is een commissie in het leven geroepen voor de organisatie van een feest of 
 activiteit voor alle leden. 
 Deze zomer is de accommodatie gesloten van 28 juni tot 23 augustus met uitzondering 
 van de woensdagen. 
 In onze accommodatie wordt binnenkort een defibrillator geplaatst. Voor de bediening 
 hiervan zal een verkorte opleiding gegeven worden. 
 R. Haring vraagt waarheen gastank verplaatst wordt. 
 Vz.: Gastank wordt gedraaid, komt dwars te staan. Er worden hekken omheen ge-
 plaatst.  
 L. Kolsteeg vraagt waar eventuele vitrinekast geplaatst mag worden voor bekers. 



 Vz. Om praktische redenen is besloten geen vitrinekast te plaatsen maar enkele plan-
 ken aan de muur in de hal te bevestigen waarop bekers gezet kunnen worden. 
 
 7. Behandeling ingediende voorstellen. 
 Er zijn geen voorstellen ingediend. 
 
 Pauze. 
 
 8.  Bestuursverkiezing. 
 Aftredend en herkiesbaar voorzitter H. Meerveld. 
 Aftredend en herkiesbaar 2e secretaris Th. de Vries. 
 Aftredend en herkiesbaar als commissaris van de afd. Hengelsport C. Wanders. 
 Aftredend en herkiesbaar als commissaris van de afd. Sjoelen J. v. Laarhoven. 
 Tussentijds aftredend 2e penningmeester M. Suppers. 
 Verkiesbaar is J. Meeuwissen. 
 Tussentijds aftredend als commissaris afd. Showdown N. Grolle. 
 Verkiesbaar is J. Jonk-Brouwer. 
 De functie van commissaris afdeling Tafeltennis blijft vacant. 
 Vergadering gaat met alle voorgestelde kandidaten akkoord. Deze zijn hiermee 
 gekozen in de respectievelijke functies. 
  
 Vervolgens bedankt de voorzitter M. Suppers nogmaals voor zijn werkzaamheden 
 als 2e penningmeester en schenkt hem een fraaie bos bloemen. 
 
 9. Verkiezing financiële commissie. 
 R. van Oorschot treedt na 2 jaar terug uit de commissie. 
 De nieuwe commissie wordt gevormd door P. Stavast en B. Onink. 
 Als reserve stelt Y. Vermeulen zich beschikbaar en wordt door vergadering gekozen. 
 
10. Rondvraag. 
 P. Meerveld verzoekt namens het hele barteam iedereen vriendelijk na gebruik con-
 sumptie leeg glaswerk terug te brengen naar de bar. 
 Y. Vermeulen vraagt of en wanneer er een fitness ruimte komt in de accommodatie. 
 Vz.: Het idee een fitness ruimte in te richten is inderdaad geboren. J. Meeuwissen 
 is momenteel bezig, middels flyers, met enquête of er inderdaad animo is. 
 
11. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter, onder dankzegging, om 21.10 uur de 
 vergadering en wenst iedereen wel thuis. 
 
 
 
 
 H. Meerveld,        L. van Lith, 
 Voorzitter.            Notulist.  
    


