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Onderwerp:     Algemene Ledenvergadering  

                                21 september 2022 

 

Aanwezig: Dirk Los, Nico Ootes, Nico Schep, Bram Aalbregtse, Leo Ton, Bart Seijts, Femke 

                   Muijderman, Britt Vink, Demi van Schagen, Klaas Dekker, Martha Oortman 

                   Gerlings-Jonk 

  

Bestuur:    Rennie Verloop, Cor Nat, Kevin Oud, Jack Tol, Hans Kuipers  

 

Afmeldingen: Ronald Kalteren, Piet Seijts, Marjan Seijts, Esther Tol, Bastiaan Ruyter 

 

1. Opening 
Rennie opent de vergadering om 20.04:06 uur en heet iedereen welkom. Hij 
laat de aanwezige meteen weten dat de West Fries gewoon opengaat op de 
geplande datum ondanks de hoge energie prijzen. En dat onze trainingen op 
maandag 3 oktober aanvangen. 
 

2. Notulen vorige vergadering 
Geen opmerkingen, notulen goedgekeurd. 
 

3. Inkomende en uitgaande correspondentie/ Mededelingen 
Bastiaan heeft aangegeven te stoppen met de website. We zijn dus op zoek 
naar iemand die dit wil gaan doen. 
Zoals Rennie al heeft verteld bij de opening gaat de baan gewoon open. 
Bestuurswijziging bij de BVH, voorzitter is afgetreden, Margo Pol is secretaris 
en Herman v.d. Hulst is voor als nog bestuurslid hij wil zich oriënteren welke 
functie bij hem past.  
Clubkleding is nagenoeg uitgedeeld er wordt zeer weinig geruild kortom ziet er 
strak en verzorgd uit. 
Leden bestand blijkt gelijk en is stabiel echter de instroom van pupillen is 
nagenoeg nihil. 
 

4. Jaarslag van de secretaris 
Hans leest verslag voor. 

 
5. Verslag Kascontrole commissie 

Commissie heeft onder genot van koffie met een versnapering bij huize Nat de 
cijfers deskundig gecontroleerd en geen verschillen of omissies gevonden 
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zodat zij akkoord gaan met de cijfers en decharge verleend aan de 
penningmeesten Cor Nat. 

 

6. Verslag van de Kascontrole commissie 
Bram Aalbregtse zal de kascommissie verlaten zijn mandaat van twee jaar zit 
erop, hierdoor zal Demi van Schagen toetreden zodat de kascommissie thans 
bestaat uit Nico Velzenboer en Demi van Schagen. Als reserve treedt Marthe 
Oortman Gerling-Jonk toe 
 

7. Jaarverslag van de penningmeester 
Cor neem de aanwezigen mee door de jaarrekening van de club. Hij geeft aan 
dat het een financieel positief jaar is geweest door het ontbreken van 
wedstrijden wederom door de beperkte maatregelen rondom corona. 
Cor legt de achtergrond van de cijfers uit en beantwoord vragen van de 
aanwezigen op een deskundige en begrijpelijke manier. 
 
  

8. Verkiezing Bestuursleden 
Aftredend en herkiesbaar bestuurslid Ronald Kalteren er heeft zich geen tegen 
kandidaat gemeld dus wordt Ronald herkozen volgens art 11 van onze 
statuten. 
Aftredend en niet herkiesbaar trainingscoördinator Kevin Oud ook hier heeft 
zich vooralsnog geen tegen kandidaat gemeld dus zijn wij opzoek naar een 
vervanger. Kevin maakt het aankomende seizoen wel af. 

 

9. Afscheid Activiteiten commissie en Trainer 
Rennie neemt afscheid van de activiteiten commissie door de aanwezige 
leden te huldigen en toe te spreken.  
Daarnaast nemen we afscheid van Demi van Schagen zij stop met het geven 
van trainingen. Rennie heeft ook een toespraak voor haar waar hij haar 
toewijding en enthousiasme roemt.  
 

10. Rondvraag 
Geen wel zijn er nog twee mededelingen. 
Allereerst Cor betreffende de nieuwe trainingsjassen. Deze laten qua kwaliteit 
nog te wensen over en laten nog even op zich wachten. Wordt vervolgd. 
Tot slot Rennie het is ons tot op heden niet gelukt om Merel Conijn te huldigen 
ondanks alle inspanningen ook dit krijgt een vervolg. 
 
 

11. Sluiting 
Rennie bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 20:55:56  

 


