
Notulen Algemene Ledenvergadering A.S.S.V., gehouden op donderdag 11 april 2013.  CONCEPT 
 
Aanwezig 37 personen inclusief 6 leden dagelijks bestuur. 
 
1. Opening. 

Omdat voorzitter H. Meerveld om gezondheidsredenen niet aanwezig is opent vicevoorzitter  
F. Kolsteeg 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. 
Voorzitter heet iedereen nogmaals welkom. Speciaal welkom aan erelid W. de Graaf, en leden 
van verdienste P. Vermeulen, Th. De Vries en J. de Vries – Kromhout. 
Zoals bekend kampt H. Meerveld met ernstige gezondheidsproblemen. Maar, zo we Henk 
kennen, blijft hij optimistisch en hoopt dan ook volgend jaar weer op de algemene ledenverga-
dering aanwezig te zijn. 
Vervolgens blikt voorzitter kort terug op het afgelopen verenigingsjaar. 
2012 was voor A.S.S.V. over het geheel genomen weer een goed jaar qua activiteiten van zowel 
eigen afdelingen als externen.  Voor het eerst sinds lange tijd vertoont  het ledenbestand bij de  
NS’ers weer een lichte stijging dankzij het collectief lid kunnen maken van een groep werkne-
mers in Amsterdam.   
Dit jaar bestaat onze vereniging 65 jaar. In het kader van dit jubileum organiseren de afdelingen  
veel extra activiteiten. Met het organiseren van een toernooi dat geopend werd door dhr.  
B. Meerstadt, pres. dir. van de NS en actief in de Blindenpenning, heeft op 6 april jl. de afd.  
Showdown het spits afgebeten.  
Dhr. Meerstadt was erg enthousiast over zowel  toernooi als ASSV accommodatie.  
Enkele A.S.S.V. leden hebben afgelopen jaar te kampen gehad met ernstige gezondheidsproble-
men. Helaas zijn ons ook weer enkele leden ontvallen t.w. dhr. Sontag,  F. Wijmans – te Weijert, 
J.de Jaeger, W.H. Volger, J. de Kant, J. de Jong – Mud en J. Schogt. 
De vergadering herdenkt hen met een ogenblik stilte. 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2012. 
Er zijn geen op-/of aanmerkingen op het verslag zodat dit definitief wordt. 

3. Ingekomen stukken. 
- Bericht van verhindering van H. Meerveld, P. Meerveld-Kleis, A. Sluik, H. v. Rijn, J. v. Laarhoven,  
   L. Kolsteeg, K. Schoelitsz, G. Viersma, G. Ennenga, B. Ennenga, R. Sweserijnen en W. Korenblek. 
- 3 Verslagen van de Kascontrolecommissie. 

4. a) Jaarverslag van de secretaris. 
Er zijn geen op-/of aanmerkingen op het verslag en wordt dit definitief. Dank aan J. v. Kooten. 
b) Jaarverslag van de penningmeester. 
Penningmeester geeft toelichting op het financiële verslag over 2012. 
Vanuit de vergadering zijn geen op-/of aanmerkingen en wordt het verslag definitief en dankt 
voorzitter F. Hardeman voor zijn inzet. 
c) Verslag van de financiële commissie. 
De verklaring van de commissie wordt voorgelezen. Zij hebben geen onregelmatigheden gevon-
den en stellen de vergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen voor het 
gevoerde beleid.  De vergadering onderstreept dit verzoek met applaus. 
Vervolgens bedankt de voorzitter de leden van de commissie voor hun werk. 

5. Begroting 2013. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de begroting. Deze worden geaccepteerd. 

6. Bestuursbeleid. 
We hebben opnieuw, mede dankzij de inzet van H. Meerveld, een groot aantal NS’ers collectief 
lid kunnen maken van A.S.S.V.  Het bestuur wil zich ook het komend jaar blijven inzetten voor 
het promoten van de vereniging bij de diverse bedrijfsonderdelen. 



Onze accommodatie is verfraaid. Voorstellen zijn nog altijd welkom.  
De contributie wordt dit jaar niet verhoogd. Wel gaan de consumptieprijzen m.i.v. 1 januari 2014 
met 5 cent omhoog. 
Voor verenigingsactiviteiten zal de ASSV accommodatie in de zomerperiode gesloten zijn van  
2 juli tot 3 september met uitzondering van de woensdagen. Op deze dagen is de accommodatie 
geopend tot 23 uur.  
In de laatste vakantieweek worden banden en lakens van de biljarttafels vernieuwd zodat op die 
woensdag  biljarten niet mogelijk is. 

7. Behandeling ingediende voorstellen. 
Er zijn geen voorstellen ingediend. 
Pauze. 

8. Bestuursverkiezing. 
Aftredend en herkiesbaar zijn als voorzitter H. Meerveld en als 2e secretaris Th. De Vries. 
Door overlijden van J. de Jaeger is de functie van algemeen adjunct vacant. Er zijn geen tegen- 
kandidaten ingebracht zodat H. Wisse, reeds in functie als alg. adjunct ai, officieel wordt geko-
zen. Vergadering gaat met voorgestelde kandidaten akkoord. Deze zijn hiermee her/gekozen 
in de respectievelijke functies.    H. Wisse heeft bereidverklaring ondertekend. 
Aftredend en herkozen als commissaris door leden van betreffende afdelingen zijn J. Jonk-
Brouwer afd. Showdown, J. van Laarhoven-van Boekel afd. Sjoelen en R. Staphorsius, van de afd. 
Tafeltennis. 

9. Verkiezing financiële commissie. 
Y. Vermeulen treedt na 2 jaar terug uit de commissie. 
De nieuwe cie. wordt gevormd door G. Enninga en K. Bergfeld. 
Als reserve stelt P. Viersma zich beschikbaar en wordt door de vergadering gekozen. 

10. Rondvraag. 
W. de Graaf stelt bestuur voor namens de vergadering een bloemetje met daarbij de hartelijke 
groeten te bezorgen bij Henk Meerveld.   

        DB gaat hier voor zorgen. 
        Mw. De Gast benadrukt via deze weg nogmaals hoe belangrijk de aanvraag van de afd. Line  
        Dance is voor aankoop van een headset. Huidige microfoon is erg slecht. Is bang dat probleem  
        afdeling leden gaat kosten.  
        Aanvraag is in behandeling. 
        F. Schuiten heeft klacht over koude buitenmuur recreatie zaal. 
        Secretaris: Heeft misschien te maken met ventilatiesysteem of een bouwkundig probleem? 
        Het heeft onze aandacht. 

H. Schuiten heeft opgemerkt dat de advertenties in de Koppeling zijn verdwenen. Dit scheelt 
veel bladzijden en Hein vraagt deze te mogen opvullen met door hem geschreven kopij. Krijgt 
het blad z.i. wat meer inhoud en aanzien. 
D.B. ziet vrijgekomen plekken graag opgevuld met artikelen geschreven door leden van elke 
afdeling en nodigt deze  dan ook uit daar aandacht aan te schenken. 
K. Bergfeld  dankt, mede namens de vergadering, het bestuur voor hun inzet in het afgelopen 
jaar. 
Voorzitter:  Ook dank aan bestuursleden van de afdelingen en de vele vrijwilligers voor hun 
inzet voor de vereniging. 

11. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter, onder dankzegging, om 21.10 uur de 
vergadering  en wenst iedereen wel thuis. 
 
 
 
L. van Lith,                                                                                             F. Kolsteeg, 
Notulist.                                                                                                 Voorzitter.          



 
 
 
 


