
CONCEPT 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering A.S.S.V., gehouden op donderdag 26 maart 2015. 
 
Aanwezig 42 personen inclusief 7 leden dagelijks bestuur. 
 
 1. Opening. 

Voorzitter J. van Kooten opent om 20.00 uur 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. 
Iedereen wordt nogmaals welkom geheten. Speciaal welkom aan leden van verdienste  
Th. de Vries en J. de Vries-Kromhout. 
Voor voorzitter overgaat tot de agenda blikt hij kort terug op een in alle opzichten positief 
verlopen verenigingsjaar. 

  Negatief en teleurstellend vindt hij de geringe opkomst vanavond. 
 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. B. Gremmen, G. 
Jeuring, R. van Zuidam, J. Heddes en R. Jansen. 
De vergadering herdenkt hen met een ogenblik stilte.  
 

 2. Ingekomen Stukken. 
- Bericht van verhindering van de heren A. Sluik, P. Vermeulen, A. Pater, M. v. Rijn, A. Faber, 
W. de Graaf, K. Bergfeld, K. Schoelitsz, H. Schuiten en de dames B. Kneteman – v. Rijn, B. 
Kneteman, F. Schuiten en W. Hardeman. 
- 3 Verklaringen van de kascontrolecommissie. 
 

 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2014. 
 Er zijn geen inhoudelijke op-/of aanmerkingen op het verslag en wordt dit geaccordeerd. 
 
 4. a) Jaarverslag van de secretaris. 
 Er zijn geen op-/of aanmerkingen op het verslag en wordt dit definitief. 
 Dank aan H. Wisse. 
 
 b) Jaarverslag van de penningmeester. 
 F. Hardeman geeft duidelijke toelichting op het financieel verslag over 2014. 
 Vanuit de vergadering zijn geen op-/of aanmerkingen en wordt het verslag definitief. 
 Dank aan de penningmeester voor zijn inzet. Deze dankt op zijn beurt M.Suppers voor zijn 
              assistentie. 
 
 c) Verslag van de financieel commissie. 
 De verklaring van de commissie wordt voorgelezen. Zij hebben geen onregelmatigheden 

gevonden en stellen de vergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen voor 
het gevoerde beleid. De vergadering onderstreept dit verzoek met applaus. 
Vervolgens dankt de voorzitter de leden van de commissie voor hun werk. 
 

 5. Begroting 2015. 
 Er zijn geen vragen over de begroting. Deze worden geaccepteerd. 
 
 6. Bestuursbeleid. 

Ook dit jaar verdubbelen wij de financiële bijdrage aan de afdelingen die een jubileum vieren.  



Bij het organiseren van evenementen of het ontplooien van initiatieven mogen de afdelingen 
ook dit jaar rekenen op financiële steun. 
Het plan om de laatste donderdagavonden van het seizoen (bij geen activiteiten) de accom-
modatie te sluiten heeft een andere wending gekregen. 
De afd. Biljarten gaat n.l. in de maanden mei en juni, bij voldoende deelname, op deze 
avonden een “Five-Ball” toernooi organiseren. Het is een open toernooi voor alle leden van 
A.S.S.V. Opgave bij G. Ennenga. 
In de recreatiezaal wordt een informatiesysteem in de vorm van een beeldscherm geplaatst.  
De ASSV contributie en de consumptieprijzen worden dit jaar niet verhoogd. 
 

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

 
 Pauze. 
 
 8. Bestuursverkiezing. 
 Aftredend en herkiesbaar F. Kolsteeg, 2e voorzitter. 
 Aftredend en herkiesbaar F. Hardeman, Penningmeester. 
 Aftredend en herkiesbaar P. Meerveld – Kleis, Algemeen adjunct. 
 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. 
 Line Dance I. van Rijn, afd. Schietsport W. Dorstijn. 
 Als commissaris van de afd. Darten is gekozen C. Wanders. 
 
 9. Verkiezing financiële commissie. 
 K. Bergfeld treedt na twee jaar terug uit de commissie. De nieuwe commissie wordt gevormd 

door de heren P. Stavast en P. Viersma. Als reserve stelt mw. H. Pijlman zich beschikbaar en 
wordt door de vergadering gekozen. 

 
10. Rondvraag. 

T. Piredda. Vraagt of het mogelijk is het pad vanaf Strandvliet te verbreden of een ander 
tijdstip te kiezen voor het snoeien en verwijderen van het groen dit i.v.m. broedtijd vogels. 
Voorzitter: We vinden het erg belangrijk dat de accommodatie goed bereikbaar is. We zijn 
aangewezen op Pro Rail en hebben niet zoveel invloed op hun beleid. Bovendien zijn we erg 
blij met de ondersteuning vanuit het bedrijf. Wil proberen dit informeel te bespreken. 
G. Ennenga. Namens de afd. Biljart vraagt George set extra ballen voor het vijf ballen 
toernooi. 
Voorzitter: Komt aan de orde in de volgende hoofdbestuursvergadering. 
G. Ennenga: Het 5 ballen toernooi is open voor iedereen. Ben bereid les te geven aan dames 
(en heren) die willen leren biljarten. 
K. de Gast: In de laatste algemene leden vergadering heeft J. v. Kooten zich voor twee jaar 
beschikbaar gesteld als voorzitter. Een jaar is voorbij en nu? 
Voorzitter: A.S.S.V. is voor mij een geweldige vereniging die me na aan het hart ligt. Maar ik 
heb een belofte gedaan aan mijn vrouw. Of er een mogelijkheid bestaat om voorzitterschap 
te continueren hangt af van het thuisfront.  
K. de Gast wenst voorzitter veel wijsheid en succes. 
T. Piredda. Brandhaspels zijn als controledatum gedateerd in 2011. 
Voorzitter: We hebben diverse contracten lopen. Gaat actie ondernemen. Waarschijnlijk 
datum niet vernieuwd. 
E. de Reus: Zit de E.H.B.O. koffer ook in de kast van het AED apparaat? 
Voorzitter: Nee. E.H.B.O. is in beheer van de barcommissie. 



 
 

 
 
11. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dankzegging, om 21.05 uur de 
vergadering en wenst iedereen wel thuis. 
 
 
 
 
 
 
 
L. van Lith,                                                                                      J. van Kooten, 
Notulist.                                                                                          Voorzitter. 

  
  


