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Onderwerp:     Algemene Ledenvergadering  

                                6 april 2022 

 

Aanwezig: Dirk Los, Jan Pronk, Leo Ton, Klaas Dekker, Bastiaan Ruiter, Martin Koole,  

                   Tom Bakker, Bart Seijts, Martha Oortman Gerlings-Jonk 

 

Bestuur:  Cor Nat, Rennie verloop, Jack Tol, Kevin Oud, Ronald Kalteren 

 

 

1. Opening 
Rennie opent de vergadering om 20.08:36 uur en heet iedereen welkom en 
blikt terug op de afgelopen periode. 
 

2. Notulen vorige vergadering 
Geen opmerkingen notulen goedgekeurd, bedankt Kevin. 
 

3. Inkomende en uitgaande correspondentie/ Mededelingen 
Afgericht van Bram Aalbrechtse. 
Mail Olof zal worden behandeld in de rondvraag. 
Clubkleding kan besteld worden er zullen ongeveer 200 stuks van de diverse  
kledingstukken worden besteld. Het heeft wat tijd gekost maar het resultaat 
mag er zijn. Hulde aan de kleding commissie. De prijzen zijn laag gehouden 
dit komt o.a. door de sponsors en de bij dragen van STG Purmerend. 
Ontwikkelingen bij de BVH alles loopt er zijn geen bijzonderheden. 
 

4. Verslag van de Wintertraining 
Kevin geeft een verslag van het verloop de wintertraining waarin het belang 
van de samenwerking met STG Hoorn, en dan vooral voor de pupillen 
trainingen, benadrukt wordt. Daarnaast laat hij weten dat de zomertrainingen 
op 25 april beginnen.  
 

5. Bericht van de penningmeester 
Cor legt vakkundig de cijfers uit. Daaraan kunnen we zien dat door beperkte 
activiteiten ivm corona er een positief resultaat is geboekt.  
Wat opvalt in de begroting 2022/2023 is het reserveren van gelden voor de 
kleding er zijn echter voldoende reserves. 
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6. Commissies 
- Kleding commissie, deze bestaat uit de familie Tol, Dionne, Olof en 

namens het bestuur Rennie en Cor. 
- Activiteiten commissie heeft zijn werkzaamheden inmiddels gestaakt. 

 
7. Zomerprogramma 

25 april starten de veldtrainingen in de Beemster. 
In overleg met de trainers zullen de tijdstippen van de strandlopen, tijdritten en 
coopertest worden besproken. Zodra de data van de strandlopen en de 
tijdritten bekend zijn zullen deze per mail aan de leden worden 
gecommuniceerd.  
 

8. Rondvraag 
Bastiaan: hebben we al iets gedaan voor Merel Conijn? Lief en leed pot? 
Rennie, zijn we mee bezig 
Weten ze in de regio dat wij op 25 april starten met ons zomerprogramma, we 
zouden dit kunnen uitdragen door de kranten in de regio.  
Er zal een persbericht worden opgesteld, Ronald, en Martha geeft aan 
voorplaatsing te kunnen zorgen bij de media.  
Jan: gaan we weer samen skeeleren met Hoorn en ook de eventuele 
zomertraining. Skeeleren ja, zomertraining ligt wat moeilijker geografisch 
gezien. 
Olof: clubkampioenschappen organiseren met STG Hoorn. Voordeel meer 
rijders, betere competitie. Daarnaast zouden de resultaten ook van andere 
wedstrijden mee genomen kunnen worden. 
Rennie, zal binnen bestuur in overweging worden genomen. 

           Abonnement gelden niet te verhogen omdat aantal leden niet altijd gebruik  
           heeft gemaakt van de faciliteiten ivm corona.  
           Rennie, abonnement niet te verhogen lijkt utopie door de sterk gestegen 
           energieprijzen. 
          

 
Rennie bedankt de aanwezigen voor de belangstelling en sluit de 

vergadering om 21:09:36 


