
CONCEPT 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de A.S.S.V., gehouden op 30 maart 2017. 
 
Aanwezig 54 personen inclusief voltallig dagelijks bestuur. 
 
1. Opening. 

Voorzitter J. van Kooten opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen hartelijk 
welkom. 
Volgens artikel 17, lid 10 van de statuten moet 1/5 van de stemgerechtigde leden aan-
wezig zijn. Aangezien dit niet het geval is moet hij de vergadering sluiten en een nieuwe 
vergadering vaststellen.  
De nieuwe vergadering wordt aansluitend vastgesteld en direct geopend.  
Nogmaals een welkom aan ieder, in het bijzonder aan erelid W. de Graaf en leden van 
verdienste Th. de Vries en J. de Vries-Kromhout. 
Vervolgens blikt voorzitter kort terug op een goed verlopen verenigingsjaar. Natuurlijk 
waren hier en daar wat rimpels maar in goed overleg zijn alle problemen opgelost. 
We hebben afgelopen jaar stil gestaan bij ons 10-jarig verblijf op deze locatie. We hopen 
hier nog veel jaren te blijven en op dezelfde voet door te gaan. 
 
Ook dit jaar zijn ons weer enkele leden ontvallen t.w. dhr. J. Peeters, dhr. J.L. Dorn, mw.  
G. Middeljans, dhr. R. Sweserijnen, dhr. J. Nijhof, dhr. B. Kloezen en dhr. D. Hols. 
De vergadering herdenkt deze leden met een ogenblik stilte. 
 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2016. 
Er zijn vanuit de vergadering geen inhoudelijke op-/of aanmerkingen op het verslag.  
Na ondertekening worden deze geaccepteerd.  
 

3. Ingekomen Stukken. 
- Bericht van verhindering van dhr. A. Sluik, mw. R. Stavast, mw. F. Schuiten, dhr. J. v. 

Dijk, mw. E. Schijf, dhr. F. Vlieger, dhr. C. Wanders en mw. J. van Laarhoven. 
- Verklaring van de kascontrolecommissie. 

 
4. a) Jaarverslag van de secretaris. 

Vanuit de zaal komt de opmerking dat er jammerlijk geen extra kabel getrokken is voor 
een betere internetverbinding. 
Verder zijn er geen op-/aanmerkingen op dit verslag en wordt dit definitief. 
Dank aan H. Wisse. 
 
b) Verslag van de penningmeester. 
F. Hardeman geeft een duidelijke toelichting op het financieel jaarverslag. 
Jammer dat de feestavonden minimaal bezet waren. De organisatiekosten waren vrij 
hoog en de drankjes waren gratis.  
Hij spreekt de wens uit dat het bezoekersaantal bij de komende festiviteiten hoger is. 
Een woord van dank gaat uit naar de barmedewerkers voor hun inzet, alle ondersteu-
nende groepen waaronder B. Onink en aan de 2e penningmeester M. Suppers voor zijn 
assistentie en prettige samenwerking. 



Vanuit de vergadering zijn er geen op-/aanmerkingen en wordt het verslag definitief. 
Voorzitter dankt de penningmeester voor zijn inzet. 
 
c.) Verslag van de financiële commissie. 
De verklaringen van de financiële commissie worden voorgelezen. Er zijn geen onregel-
matigheden gevonden.  
Commissie stelt 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 2017. 
Vanuit de vergadering stelt mw. M. Wout de vraag wat de reden kan zijn dat zo weinig 
mensen naar de feestavonden komen. Is daarnaar geinformeerd? Moeten de avonden 
anders ingevuld worden? Voor haar ligt het probleem in de geluidssterkte van de 
muziek.  
Voorzitter: We zullen hier nogmaals aandacht aan besteden. Verder merkt penning-
meester op dat na diverse verzoeken richting leden helaas niemand met goede sug-
gesties of ideeën komt. 
Ook komen er diverse vragen uit de vergadering betreffende schoonmaak en schoon-
maakkosten. 
Penningmeester legt uit dat wij als A.S.S.V. een bepaald contract hebben met een 
schoonmaakbedrijf. Om de kosten te drukken worden enkele ruimtes onderhouden en 
schoon gemaakt door een groepje vrijwilligers, meest leden van afdelingen die ruimtes 
gebruiken. Natuurlijk is iedereen welkom zijn steentje bij te dragen. 
Na een duidelijk antwoord op alle vragen betreffende de begroting gaat de vergadering 
akkoord en worden deze geaccepteerd. 
 

6. Bestuursbeleid. 
Alles verloopt naar wens en we gaan op dezelfde voet verder. 
De consumptieprijzen worden niet verhoogd. 
Volgend jaar bestaat A.S.S.V. 70 jaar. Dit gaan we vieren en wij hopen dat veel van onze 
leden dit met ons mee gaan vieren. 
Alle afdelingen zijn aan het werk gezet om de festiviteiten vorm te geven. 
De bedoeling is dat gedurende het jaar iedere afdeling een activiteit gaat organiseren 
dat toegankelijk is voor alle A.S.S.V. leden. Er mag gerekend worden op een geldelijke 
bijdrage vanuit het hoofdbestuur. 
 

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

8. Bestuursverkiezing. 
Aftredend en herkiesbaar is de secretaris J.M. Wisse. 
Ook aftredend en herkiesbaar is de 2e penningmeester M.H.T. Suppers. 
Vergadering gaat met voorgestelde kandidaten akkoord. Deze zijn hiermee herkozen in 
de respectievelijke functies. 



 
 

9. Verkiezing financiële commissie. 
P. Stavast treedt na twee jaar terug uit de commissie. De nieuwe commissie wordt 
gevormd door mw. H. Pijlman en dhr. G. Viersma. Als reserve stelt dhr. K. Bergsma zich 
beschikbaar en wordt gekozen door de vergadering. 
 

10.   Rondvraag. 
B. Onink: Het NX-tableau waaraan door een bevlogen Theo Obbens zo hard gewerkt is, 
is bijna af. Wordt hieraan nog een officieel tintje gegeven? 

 Voorzitter: Er vindt een officiële overdracht plaats waarbij enkele genodigden aanwezig 
zullen zijn. Op een later nog vast te stellen tijdstip zal er ook voor belangstellenden 
gelegenheid zijn dit blok te bewonderen en te luisteren naar uitleg. 

 H. Pijlman: Namens de afdeling Line-Dance dank aan het bestuur voor hun bijdrage aan 
evenementen. 

 E. de Reus: Benedenverdieping is rolstoeltoegankelijk. Is het mogelijk een plateaulift te 
plaatsen zodat ook de bovenverdieping voor iedereen toegankelijk is. Ook bij onze 
vereniging, denk aan landelijke uitwisselingen, is daar behoefte aan.         

 Voorzitter: Zetten dit op de agenda. 
H. v.d. Voort: Is het mogelijk ook voor visueel gehandicapten de koppeling digitaal aan 
te bieden?  
Voorzitter: De Koppeling wordt al geruime tijd digitaal aangeleverd. 

 
 Voorzitter: Wens is al eerder uitgesproken maar nogmaals een vriendelijk verzoek aan 

alle rokers asbakken na gebruik te legen en geen spullen achter te laten in de rookruim-
te.  
Verder vragen wij geen glas in de afvalbakken te gooien. 
Voorzitter dankt vervolgens alle vrijwilligers, barmedewerkers en medebestuursleden 
voor hun inzet voor A.S.S.V. dat onderstreept wordt met een luid applaus vanuit de zaal. 
 
 

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,                                                                                                 J. van Kooten, 
Notulist.                                                                                                     Voorzitter. 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
    

 
 
 

  


