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Notulen ALV 2019-2020 9 juli 2020 

 

1. Opening 

Voorzitter Ralf Smids opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

Zoals elk jaar is ook dit jaar de opkomst weer laag. Voor de presentielijst met 

aanwezigen en afmeldingen ALV zie bijlage 1. 

Er wordt stilgestaan bij de huidige covid-19 situatie waardoor ook het jubileumfeest 

verplaatst is naar september 2021 

 

2. Jaarverslag secretaris 

Zie bijlage 2 voor het verslag van secretaris Ralph R 

 

3. Jaarverslag penningmeester en verslag kascontrolecommissie 

Financieel is het een goed seizoen geweest. 

Jack Janssen en Bart Eggen dechargeren het Bestuur voor het gevoerde financiële 

beleid. Complimenten aan de penningmeester met het gevoerde financiële beleid. 

Jack, Bart en Rogier worden bedankt voor het controleren van de kas. Omdat Jack 

en Bart beide voor het tweede jaar de controle hebben uitgevoerd en de maximale 

aaneensluitende periode drie jaar is, heeft Rogier dit jaar meegekeken. Jack Janssen 

slaat in overleg een jaar over zodat continuïteit geborgd is. Controle wordt volgend 

jaar uitgevoerd door Bart Eggen (3e jaar) en Rogier Geilenkirchen (1e jaar) 

 

4. Jaarverslag wedstrijdsecretaris 

Zie bijlage 3 voor het verslag van wedstrijdsecretaris Jack de K 

 

5. Mededelingen (bestuur) en eventuele bestuursvoorstellen  

In overleg met aanwezige leden besluit de ALV, om het geld dat over is van dit 

seizoen te gebruiken voor de nieuwe tenues en voor het jubileum in september 2021. 

 

6. Seizoen 2020-2021 

Trainingen vooralsnog 1,5 uur, besloten om de zomer door de hal te huren op de 

donderdag 

We zullen animo blijven peilen en actie ondernemen indien nodig. 

Data volgend seizoen: 

- Start trainingen zomer donderdagen 16-7 tot en met 20-8 om 19.00 tot 20.30 uur. 

- Trainingen na de zomer weer op maandagen vanaf 24-8 van 20.00 tot 21.30uur. 

- Start voorbereiding za 29-8 oefenwedstrijden vanaf 16.30uur 

- Start beker: 5-9 aansluitend presentatie jubileumtenues en BBQ 

- Start competitie: 12-9 

 

7.  Rondvraag 
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Ken v L geeft aan het jammer te vinden dat afgelopen seizoen de indeling vanuit 

KNVB zo gepland stond dat team 2 weinig contact had met andere teams. 

Kevin vd Meer merkt op dat sommige wedstrijden verder weg gepland stonden en 

hier niet altijd een kantine open was. 

 

8.  Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit om bij Sky Lounge nog 

enkele consumpties te nuttigen. 

 


