
 
 

Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de A.S.S.V. 

 

De vergadering zal worden gehouden op donderdag 26 maart 2020, in de recreatiezaal van de 

A.S.S.V. te Duivendrecht 

 

Aanvang 20.00 uur precies. Indien het volgens de statuten vereiste aantal leden niet 

aanwezig is, wordt de vergadering gesloten en wordt een nieuwe vergadering belegd, 

aanvang 20.15 uur op dezelfde plaats met dezelfde agenda. 

Tijdens de vergadering vinden er geen andere activiteiten plaats en is de bar gesloten. 

 

AGENDA 

 

1. Opening. 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2019 . 

3. Ingekomen stukken. 

4. a) Jaarverslag van de secretaris. 

b) Jaarverslag van de penningmeester. 

c) Verslag van de financiële commissie. 

5. Begroting 2020. 

6. Bestuursbeleid. 

7. Behandeling ingediende voorstellen. 

Pauze 

8. Bestuursverkiezing. 

9. Verkiezing financiële commissie. 

10. Rondvraag. 

11. Sluiting. 

 

Ad punt 7. 

Voorstellen dienen uiterlijk 19 maart aan het bestuur ter hand te worden gesteld. 

Alleen voorstellen die in de vergadering thuishoren worden in behandeling genomen. 

 

Ad punt 8.     

 

Aftredend en herkiesbaar J.M. Wisse Secretaris  A.S.S.V. 

Aftredend en herkiesbaar M. Suppers 2e penningmeester A.S.S.V. 

   

   

Aftredend in 2020   Commissaris afdeling Biljarten 

Aftredend in 2020  Commissaris afdeling Computerclub 

Aftredend in 2020  Commissaris afdeling Handboogsport 

Aftredend in 2020  Commissaris afdeling Klaverjassen 

        

 

J.M. Wisse, secretaris. 



CONCEPT 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van A.S.S.V., gehouden op donderdag 28 

maart 2019. 

 

Aanwezig 50 personen inclusief 5 leden dagelijks bestuur. 

 
1. Opening. 

Om 20.00 uur opent voorzitter J. van Kooten de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk 
welkom. 
Volgens artikel 17, lid 10 van de statuten moet 1/5 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. 
Aangezien dit niet het geval is sluit de voorzitter de vergadering om deze vervolgens te 
heropenen. 
Nogmaals wordt iedereen welkom geheten. Speciaal woord van welkom aan de leden van 
verdienste J. de Vries–Kromhout en F. Hardeman.  
De aanwezigheid van politie en ambulance kort voor aanvang van deze vergadering heeft te 
maken met enkele jongelui die nadat ze waren overvallen angstig en gewond hun toevlucht 
hebben gezocht in onze accommodatie. 
Op de ontvangen jaarstukken is abusievelijk een verkeerd jaartal komen staan. 
Vervolgens blikt voorzitter kort terug op het afgelopen jaar en vraagt een ogenblik stilte voor de 
ons ontvallen leden, F. Weidema, J. van Laarhoven, A. Daamen, H. van der Voort en A. Mossel. 
 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2018. 
Er zijn geen inhoudelijke op-/aanmerkingen op het verslag zodat dit definitief gemaakt wordt. 
 

3. Ingekomen stukken. 

-Bericht van verhindering van: M Wanders-Hermans, I. Kooistra, N. v.d. Zee, R. Ram, 

dhr. en mw. Schuiten, N. Krijt, mw. Kwakernaat, dhr. en mw. Korenblek, P. Vermeulen, 

E. Gardien, A. Thijsse en P. v.d. Zee. 
-3 Verslagen van de kascontrole commissie. 
 

4. a) Jaarverslag van de secretaris. 
Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag. Dank aan H. Wisse. 
 
b) Jaarverslag van de penningmeester. 
F. Hardeman kijkt met voldoening terug op een geslaagd jubileumjaar. Het was een superjaar! 
De uitgaven waren door allerlei festiviteiten, traktaties en attenties hoog maar daarvoor was, 
zoals bekend, een bedrag gereserveerd.  
Hartverwarmend was de door een tweetal afdelingen georganiseerde actie “Hoe heet de beer”. 
De opbrengst hiervan € 302.00 gaat naar KIKA.  
Het ledenaantal en de afdelingsactiviteiten lopen helaas terug. Gelukkig loopt het wat betreft de 
“externen” tamelijk goed.  
Hierna geeft Fred een duidelijke toelichting op het financieel verslag waarbij hij aangeeft dat het 
niet gelukt is de cijfers van beide boekjaren te vermelden zoals gevraagd door W. de Graaf in de 

        vergadering van 2018. 
Op de vraag van G. de Lange de kosten van de Koppeling te drukken door digitale verzending 
merkt penningmeester op dat de mogelijk bestaat en er ook gebruik van wordt gemaakt. 
Ieder lid heeft in dit opzicht een vrije keus. 

        A. Post vraagt of het niet zinvol is het geld van A.S.S.V. te beleggen 

        Penningmeester: Als dagelijks bestuur zijn we daar geen voorstander van. 

        Verder zijn er geen vragen en wordt het verslag goedgekeurd. 



        Hierna dankt voorzitter Fred Hardeman voor zijn inzet. Deze dankt op zijn beurt M. 

Suppers voor   

zijn assistentie en prettige samenwerking. 

 

 

c) Verslag van de financiële commissie. 

De verklaring van de commissie wordt voorgelezen. Ze hebben geen onregelmatigheden 

gevonden en stellen de vergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen 

voor het gevoerde beleid. De vergadering benadrukt dit verzoek met applaus. 

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

 
5. Begroting 2019. 

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

 
6. Bestuursbeleid. 

Na vele jaren dezelfde prijshandhaving worden de consumptieprijzen met ingang van 7 april a.s. 
met gemiddeld € 0.05 verhoogd. 
 

7. Behandeling ingediende voorstellen. 

Er zijn voor deze vergadering geen voorstellen ingediend. 

 

Pauze. 

 
8. Bestuursverkiezing. 

        J. van Kooten treedt af als voorzitter. H. Pijlman- Kloezen heeft zich kandidaat gesteld 

voor deze  

        functie. Merendeel van de vergadering gaat akkoord en wordt Hannie officieel gekozen 

als     voorzitter.   

De commissarissen voor de afdelingen Showdown, Sjoelen en Tafeltennis worden door 

de leden van desbetreffende afdelingen gekozen. 

Voorzitter J. van Kooten dankt medebestuursleden, vrijwilligers en alle leden van 

A.S.S.V. voor de mooie periode bij deze vereniging. Na 20 jaar actief een bestuursfunctie 

te hebben bekleed als secretaris en na het overlijden van H. Meerveld als voorzitter, is het 

voor mij nu tijd om te stoppen. 

F. Hardeman dankt Jan voor zijn enorme inzet voor de vereniging en de prettige 

samenwerking al de jaren en biedt hem namens A.S.S.V. naast een prachtig boeket 

bloemen een cadeaubon aan, dit alles onderstreept door een welgemeend applaus vanuit 

de vergadering. 

Vervolgens stelt H. Pijlman zich voor als de nieuwe voorzitter. Hannie heeft kortgeleden 

haar werkzaamheden bij N.S. beëindigd. Ze is al 40 jaar lid van A.S.S.V. en heeft enkele 

jaren geleden tijdelijk de functie van 2e voorzitter bekleed. 

Naast het voorzitterschap blijft ze ook secretaresse van de afd. Line Dance. 

 
9. Verkiezing financiële commissie. 

G. Viersma treedt na twee jaar terug uit de commissie. Namens de vergadering hartelijk dank 
voor de inzet. De commissie wordt gevormd door K. Bergfeld en L. Seeboldt. Als reserve stelt A. 
Smalgemeijer zich beschikbaar en wordt gekozen door de vergadering. 
 

10.  Rondvraag. 

A. Smalgemeijer: H. Pijlman welke speerpunten heb je als gekozen voorzitter? 



H. Pijlman: Ben nog maar net gekozen als voorzitter en ik ga altijd in overleg met mijn 

medebestuursleden. 

G. de Lange: Kan de jaarlijkse ledenvergadering niet verschoven worden naar een andere 

dag dit i.v.m. met de geplande V.A.B.B.-wedstrijden. 

F. Hardeman: Ieder jaar is de Algemene Ledenvergadering op de laatste donderdag van 

de maand maart. Verzoek aan afd. biljarten dit vroegtijdig door te geven aan de V.A.B.B. 

i.v.m. planning wedstrijden.  Verplaatsing vorig jaar had te maken met de bereikbaarheid 

van de accommodatie tijdens de uitvoering van de Passion. 

Ook heeft G. de Lange vraag over de variabele temperatuur in de biljartzaal.   

F. Hardeman: Dit alles heeft te maken met het opstarten van de verwarming. Dit gebeurt 

kort voor opening accommodatie. Wanneer er overdag activiteiten zijn is de temperatuur 

in de avonduren wat hoger. Warmte regeling in accommodatie heeft onze volle aandacht. 

K. Bergfeld dankt het dagelijks bestuur voor alle inspanning en het gevoerde beleid 

afgelopen jaar.  

Vergadering benadrukt deze dank dit met applaus. 

 
10. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dankzegging, de vergadering en wenst 
iedereen wel thuis.  

         

 

  

  
 
 
 
L. van Lith,                                                                                           J. van Kooten, 
Notulist.                                                                                               Voorzitter. 
 
 

 

 


