
CONCEPT 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering A.S.S.V., gehouden op donderdag 29 maart 2012. 

 

Aanwezig 45 personen inclusief 6 leden dagelijks bestuur. 

 

 1. Opening. 
 Voorzitter H. Meerveld opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen hartelijk 

 welkom. Aangezien niet het vereiste 1/5 deel van de stemgemachtigde 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 woord van welkom aan erelid W. de 

 Graaf en leden van verdienste P. Vermeulen, Th. de Vries en J. de Vries – Kromhout. 

 Voordat vz. overgaat tot de agenda geeft hij een kleine verandering hierin door. Bij Ad 

 punt 8 moet naam R. v. Dijk gewijzigd worden in P. Viersma. 

 Vervolgens blikt vz. kort terug op het afgelopen verenigingsjaar. 

 2011 was voor A.S.S.V. over het geheel genomen een goed jaar qua activiteiten van 

 zowel eigen afdelingen als externen. 

 Voor onze leden zijn afgelopen jaar twee feestavonden georganiseerd (5 maart en 30 

 december). Beide avonden zijn goed bezocht.  

 De problemen betreffende de klimaatbeheersing zijn opgelost.  

 Er is nieuw meubilair gekocht voor de recreatieruimte. Achter het gebouw is een zee- 

 container geplaatst, die gebruikt wordt als opslagruimte. 

 Enkele A.S.S.V. leden hebben te kampen gehad met ernstige gezondheidsproblemen. 

 Helaas zijn ons het afgelopen jaar weer een aantal leden ontvallen, t.w. W. Landstra, 

 J.P. Elias – Verschuren, A.M. Tordoir en P. van Ooyen.  

 De vergadering herdenkt hen met een ogenblik stilte. 

 

 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2011. 
 Er zijn geen op-/of aanmerkingen op het verslag zodat dit definitief gemaakt wordt. 

 

 3. Ingekomen stukken. 
 - Bericht van verhindering van A. Sluik, W. Hardeman, K. Schoelitsz, B. Koezen,  

   A. Faber, F. Sterk, C. Wanders, M. Wanders, R. v. Dijk.  

 - 3 Verslagen van de kascontrolecommissie. (behandelen bij punt 4c van de agenda) 

 

 4. a) Jaarverslag van de secretaris. 
 Er zijn geen op-/aanmerkingen en wordt dit verslag definitief. 

 b) Jaarverslag Penningmeester. 
 Penningmeester geeft toelichting op het financieel verslag over 2011. 

 Er zijn geen vragen of opmerkingen en wordt het verslag definitief. 

 Voorzitter dankt F. Hardeman voor zijn inzet.  

 c) Verslag van de financiële commissie. 

 B. Onink leest de verklaring van de financiéle commissie, bestaande uit B. Onink, 

 Y. Vermeulen en G. Ennenga, voor. Zij stellen de vergadering voor de penningmees-

 ter te dechargeren voor het gevoerde beleid. De vergadering gaat akkoord. 

 Vervolgens dankt Ben F. Hardeman voor de prettige samenwerking. 

 

 5.  Begroting 2012. 
 Er zijn geen vragen of opmerkingen over de begroting. Deze wordt geaccepteerd. 



 

 

 6. Bestuursbeleid. 
 Het is ons gelukt ongeveer 40 NS medewerkers collectief lid te maken van A.S.S.V.   

 Het bestuur wil zich blijvend inzetten voor het promoten van de vereniging bij de 

 diverse bedrijfsonderdelen. 

 Er komt geen voorstel tot het verhogen van de contributie. Ook de bar prijzen blijven 

 ongewijzigd. 

 Tijdens verenigingsactiviteiten mogen er geen meegebrachte etenswaren worden 

 genuttigd. 

 Na de aanschaf van nieuw meubilair voor de recreatiezaal ligt het in de bedoeling om 

 voor de biljartzaal nieuwe stoelen te kopen.   

 De zomerstop is dit jaar van maandag 2 juli tot maandag 3 september met uitzonde-

 ring van de woensdagen. Op deze dagen is de accommodatie geopend tot 23 uur. 

 In 2013 viert A.S.S.V. haar 65 jarig jubileum. We gaan er een feestelijk jaar van 

 maken waarin diverse activiteiten georganiseerd gaan worden. Ook van de afdelingen 

 wordt verwacht een activiteit te organiseren. Deze moet, voor zover mogelijk, toegan- 

 kelijk zijn voor alle afdelingen waarbij de mogelijkheid bestaat dat ook externen hier-

 bij uitgenodigd worden. Opgeven activiteiten vóór oktober a.s. 

 De openingsavond is gepland voor de maand maart en de slotavond voor de maand 

 december 2013. 

 De voorlopige feestcommissie bestaat uit Henk Meerveld, Fred Hardeman en Frans 

 Kolsteeg. Zij hoopt dat er ook afdelingsleden zich aanmelden voor deze commissie. 

 I.v.m. jubileum zal de Koppeling met een vernieuwde omslag verschijnen. 

  

 7. Behandeling ingediende voorstellen. 

 Er zijn geen voorstellen ingediend. 

 

 Pauze. 

 

 8. Bestuursverkiezing. 

 De functie van 2
e
 voorzitter is vacant. Er zijn geen tegenkandidaten ingebracht, zodat 

 de voorgestelde kandidaat F. Kolsteeg, reeds in functie als vice voorzitter, officieel als 

 2
e
 voorzitter wordt gekozen.  

 Hetzelfde geldt voor de functie van 2
e
 penningmeester. M. Suppers wil, na een periode 

 van afwezigheid door persoonlijke omstandigheden, graag weer officieel als 2
e
 pen-

 ningmeester zitting nemen in het bestuur. Ook hiermee gaat vergadering akkoord. 

 Aftredend en herkiesbaar penningmeester F. Hardeman. 

 Aftredend en herkiesbaar algemeen adjunct J. de Jaeger. John is herstellende van een 

 zware operatie. Is positief ingesteld en wil graag als bestuurslid aanblijven. 

 Vergadering gaat met voorgestelde kandidaten akkoord. Deze zijn hiermee herkozen 

 in de respectievelijke functies. 

   Aftredend en ge(her)kozen door leden van betreffende afdelingen als commissaris van 

 de afdeling Darten M. Monsanto, afd. Line Dance C. van Rijn, afd. Schietsport W. 

 Dorstijn, Afd. Klaverjassen P. Viersma en afd. Handboogsport R. Jansen. 

 De afgevaardigden dienen na de maandelijkse hoofdbestuursvergaderingen besprokene 

 door te geven aan afdelingen. 

 

 9. Verkiezing financiële commissie. 
 B. Onink treedt na 2 jaar terug uit de commissie. 



 De nieuwe commissie wordt gevormd door Y. Vermeulen en G. Ennenga. 

 Als reserve stelt K. Bergfeld zich beschikbaar en wordt door de vergadering gekozen. 

10. Rondvraag. 
 J. Jansen: We hebben nieuwe meubels gekregen in de recreatiezaal. Zou het erg mooi 

 en zinvol vinden ook een piano te kopen. 

 Vz.:  We houden dit in beraad. 

 J. Schogt: Dank aan iedereen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan 

 ook, tijdens mijn ziekte. 

 J. Bakker: Heeft vraag over de klimaatbeheersing. Boven is het erg warm. 

 Vz. geeft uitleg over de werking en gaat zorgen dat temperatuur boven aangepast 

 wordt. 

 I. van Rijn deelt mee dat installatie na aankomst barpersoneel in werking gezet wordt. 

 B. Onink dankt, mede namens de vergadering, het bestuur voor hun inzet in het afge- 

 lopen jaar. 

 J. Jansen vraagt of het assortiment in de keuken uitgebreid kan worden. 

 Vz.: Voorstel indienen bij de barcommissie. 

 

11. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter, onder dankzegging, om 21.00 uur 

 de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 

 

 

  

 

 

 L. van Lith,                                                                   H. Meerveld, 

 Notulist.                                                                        Voorzitter. 


