
 

Concept verslag. 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering A.S.S.V., gehouden op donderdag 31 maart 2011. 

 

Aanwezig 47 personen inclusief 4 leden dagelijks bestuur. 

 

 1. Opening. 

 Omdat voorzitter H. Meerveld om gezondheidsredenen niet aanwezig is en vice-voor- 

 zitter H. Pijlman om persoonlijke redenen haar functie heeft neergelegd opent secreta- 

 ris J. v. Kooten als waarnemend voorzitter om 20.00 uur de vergadering en heet ieder-

 een hartelijk welkom. Aangezien niet het vereiste 1/5 deel van de stemgerechtigde le- 

 den aanwezig is, (art. 17, lid 10 van de statuten) sluit voorzitter de vergadering om de-

 ze vervolgens te heropenen. 

 Vz. heet nogmaals iedereen welkom, speciaal het erelid A. Sluik en de leden van ver- 

 dienste Th. de Vries en J. de Vries-Kromhout.  

 Als dank voor haar werkzaamheden als lid van het dagelijks bestuur krijgt H. Pijlman 

 een fraai boeket bloemen aangeboden. 

 Voordat vz. overgaat tot de agenda blikt hij kort terug op het afgelopen verenigings-

 jaar. 2010 was voor ASSV over het algemeen een goed jaar qua activiteiten van zo- 

 wel eigen afdelingen als externen. Hoewel het ledenbestand van ASSV ongeveer 400 

 personen bedraagt, baart de verhouding NS’ers / buitenleden (50%) ons zorgen. 

 Natuurlijk zijn wij blij met ieder lid maar in de ogen van de NS holding is dit geen 

 goede zaak. De touwtjes zullen wat strakker aangehaald worden en dat zal voor ons 

 als vereniging zeker consequenties hebben.  

 De afd. Hengelsport heeft dit jaar haar activiteiten beëindigd. Het aantal leden was zo 

 teruggelopen dat handhaving zinloos was. 

 De buitenzijde van het gebouw is flink opgeknapt. Er is o.a. een stuk groen aangelegd 

 aan de voorzijde, er is een oplossing aangebracht om de verzakkingen (gevolg van o-

 vervloedig regenwater) tegen te gaan, de parkeerplaats is heringedeeld, er is een terras 

 aangelegd en ook een buitenbaan voor de afd. handboogsport is gerealiseerd. 

 Omdat op Koninginnedag ongenode gasten binnen zijn geweest is besloten beveili-

 gingcamera’s te plaatsen.  

 Helaas zijn ons het afgelopen jaar weer en aantal leden ontvallen, t.w.                     

 mw. J. van Sonnen-Theunissen en de heren M.A. van Dijk, M. van Luenen,              

 H.C. Halsema en A. Tabernal. De vergadering herdenkt hen met een ogenblik stilte. 

 

 2. Notulen van de Alg. Ledenvergadering van 29 maart 2010.  

 Er zijn geen op-/of aanmerkingen op het verslag zodat dit definitief gemaakt wordt. 

 

 3. Ingekomen stukken. 

 Bericht van verhindering van: H. Meerveld, P. Meerveld-Kleis, W. de Graaf, A. Faber, 

 Th. Hesterman, R. Linnenbank, J. de Jaeger, B. Kloezen, J. Bolder, P. Vermeulen,  

 W. Hardeman, S. Meeuwissen, F. v. Westerloo en C. Wanders. 

 3 Verklaringen van de kascontrole cie. (behandelen bij punt 4c van de agenda) 

 

 4. a) Jaarverslag van de secretaris. 

 G. Enninga heeft vraag over verhouding NS- en buitenleden. 

 Vz.: Bij agendapunt 6, bestuursbeleid, wordt onderwerp toegelicht.  

 Verder zijn er geen op-/aanmerkingen en wordt dit verslag definitief.  



 

 

 

 

 b) Jaarverslag penningmeester. 

 Penningmeester geeft toelichting op het financieel jaarverslag over 2010. 

 Op de vraag van B. Onink betreffende het gegroeide saldo antwoordt penning- 

 meester dat ondanks de terugloop van het aantal ASSV leden die de verenigings-

 avonden bezoeken we kunnen terugkijken op een voortreffelijk jaar voor onze 

 vereniging mede dankzij inkomsten van derden. (activiteiten van diverse bedrijfs-

 onderdelen in  onze accommodatie) Ook de onkosten gebouw zijn relatief laag. 

 G. Ennenga vraagt of de verzekeringskosten niet omlaag kunnen nu ASSV een goede 

 beveiliging heeft. 

 Vz. merkt op dat verzekering niet alleen inbraak betreft maar ook brand en meubilair.

 In de HB vergadering van maart is besloten de club van 60 op te heffen. Reden is de 

 terugloop van het aantal deelnemers. Het resterende bedrag zal besteed worden aan  

 o.a. verfraaiing van gebouw en/of aanschaf terrasstoelen. 

 Een woord van dank gaat uit naar de barmedewerkers voor hun inzet en aan 2
e
 pen- 

 ningmeester J. Meeuwissen voor zijn assistentie en prettige samenwerking. 

 Aangezien er verder geen vragen of opmerkingen zijn wordt het verslag definitief en 

 dankt de voorzitter F. Hardeman en J. Meeuwissen voor hun inzet. 

 

 c) Verslag van de financiële commissie. 

 De verklaringen (3 fases) van de commissie worden voorgelezen. Er zijn geen on-

 regelmatigheden gevonden. Commissie stelt de vergadering voor de penningmeester 

 decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Vergadering stemt hiermee in. 

 Vervolgens dankt de voorzitter de leden van de commissie voor hun werk. 

 

 5. Begroting 2011. 

 Ook deze wordt toegelicht door de penningmeester. Netto buffetinkomsten zijn lager 

 begroot omdat de verwachting is dat inkomsten van derden minder worden.  

 B. Onink vraagt hoe het met de klimaatbeheersing gesteld is. 

 Voorzitter: Om e.e.a. tot ieders tevredenheid te realiseren is een omvangrijke klus.  

 NS Poort start werkzaamheden nadat de begroting is goedgekeurd. 

 H. Schuiten merkt op dat er vrij veel geld binnen komt. Bestaat het gevaar niet dat 

 NS maatregelen gaat treffen. 

 Voorzitter: We gaan er van uit dat verenigingen die zuinig zijn geweest niet extra wor-

 den gekort. 

Omdat er verder geen vragen of opmerkingen zijn over de begroting wordt deze              

geaccepteerd. 

 

 6. Bestuursbeleid. 
 Momenteel is NS zich aan het herbezinnen hoe om te gaan met de diverse personeels- 

 verenigingen in het land. Zoals bekend is de subsidie die we kregen al stopgezet. Van 

 N.S. zijde hebben we een uitnodiging gehad voor een bijeenkomst op 8 april a s. Hier 

 zal NS haar visie mondeling toelichten. Als ASSV maken  wij ons grote zorgen. Onze 

 vereniging draait voor 50% op buitenleden. Het is dan ook van groot belang meer NS-

 leden te krijgen. Gedacht wordt aan een mogelijkheid personeel van NS collectief lid 

 te maken. Met diverse zusterverenigingen hebben we een lijst van argumenten en vra- 

 gen samengesteld om goed beslagen ten ijs te komen. 



 Natuurlijk zijn buitenleden bij onze vereniging welkom en worden als volwaardig 

 ASSV lid beschouwd.  De leden van het Dagelijks Bestuur moeten NS’ers zijn. 

 

 

 G. Enninga merkt op dat over het collectieve lidmaatschap NS’ers eerder gesproken is. 

 Vz. Is door omstandigheden in de vergetelheid geraakt. Gaan draad weer oppakken. 

 De A.S.S.V. contributie wordt dit jaar niet verhoogd. 

 Wel zullen de prijzen van enkele dranken worden verhoogd; tapbier € 0.10 en toma- 

            tensap, jus d’orange, chocomel, fruitmix en ananassap met € 0.05. 

 Penningmeester geeft toelichting.  

 Omdat er op de avonden door leden weinig of geen tapbier wordt gedronken waardoor 

 kwaliteit achteruit gaat, stelt penningmeester voor, alleen bij activiteiten in weekenden 

 tapbier te schenken. Na een korte discussie, waarin J. Korenblek zich afvraagt of te- 

 rugloop van het tapbier niet te maken heeft met de kwaliteit en denkt aan het overstap-

 pen naar Grolsch bier, gaat de vergadering akkoord. Overgaan op ander merk bier is  

 via onze leverancier niet mogelijk.  

 Er liggen plannen een afdeling Jeu de Boules op te richten. G. Enninga vraagt zich af 

 of het wel “loont“ deze plannen door te laten gaan gezien de onkosten die het met zich 

 mee brengt tegen de inkomsten via contributie. 

 Vz. We gaan er van uit dat ook via de bar nog wat geld binnenkomt. Mocht het geen 

 haalbare kaart zijn ( o.a. aantal leden) worden plannen alsnog afgeblazen. 

 

 7. Behandeling ingediende voorstellen. 

 Er zijn geen voorstellen ingediend. 

 

 Pauze. 

 

 8. Bestuursverkiezing. 
 Tussentijds aftredend vice voorzitter H. Pijlman-Kloezen. Voorz. dankt Hannie nog-

 maals voor haar inzet de afgelopen jaren. We gaan op zoek naar een opvolger. (NS'er.) 

 Aftredend en herkiesbaar secretaris G.J. van Kooten. 

 Aftredend en herkiesbaar 2
e
 penningmeester J. Meeuwissen. 

 Vergadering gaat met voorgestelde kandidaten akkoord. Deze zijn hiermee herkozen 

 in de respectievelijke functies. 

 Aftredend en herkozen door leden van betreffende afdelingen als commissaris van de 

 afd. Biljart J. Korenblek, afd. Computer H. Wisse, afd. Handboogsport H. Verdonk, 

 afd. Klaverjassen Th. Hesterman, (op agenda abusievelijk foutieve naam geplaatst) en 

 als commissaris van de afd. tafeltennis is gekozen R. Staphorsius. 

 

 9. Verkiezing Financiële Commissie. 

 P. Stavast treedt na 2 jaar terug uit de commissie. 

 De nieuwe commissie wordt gevormd door B. Onink en Y. Vermeulen. 

 Als reserve stelt G. Enninga zich beschikbaar en wordt door vergadering gekozen. 

 

10. Rondvraag. 

 D. v.d. Maat vraagt of het niet mogelijk is notulen en begroting + 3 weken voor de 

 alg. ledenvergadering naar alle leden te sturen. 

 Vz.: Er zijn wat bezwaren. Zullen dit in DB bespreken. 

 F. Schuiten: Zitting stoelen recreatieruimte zijn erg koud. Vraagt om kussentjes. 

 Vz.: Onderwerp besproken in HB verg.  J. v. Laarhoven gaat informeren naar kussens. 



 Ook vraagt ze of toegangspad gebouw voor de winter hersteld kan worden. 

 Vz.:  Ook dit is besproken in HB verg. Pad wordt herbestraat. 

 

 

 J. Korenblek ziet graag een tijdslijn wat betreft benadering NS personeel i.v.m. collec- 

 tief lidmaatschap. 

 Vz. Wordt agendapunt HB vergadering juni. 

 J. Korenblek  heeft ook klacht over een vorig plan ‘oprichting fitnessafdeling’. 

 Vz.: Binnen het bestuur is besloten geen fitness en conditie afd. te realiseren. 

 Men was van mening dat hiervoor te weinig animo was. 

 Vanuit de vergadering heeft men grote waardering voor de organisatie van de  

 feestavond op 5 maart jl. Gevraagd wordt bij een volgende activiteit te letten 

 op het geluid. 

 B. Onink bedankt het bestuur voor hun inzet het afgelopen jaar. 

 

11. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter onder dankzegging om 21.35 uur de 

 vergadering en wenst iedereen wel thuis. 

 

 

 

 

 L. van Lith,                                                                       J. van Kooten, 

 Notulist.                                                                            Voorzitter. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

   


