
Notulen Algemene Vergadering, 22 november 2017. 
 

01. Opening door Sebastiaan om: 20.00 uur 

 

02.  Mededelingen 

Volgend jaar zullen we ALV begin 2019 houden zodat ons boekjaar helemaal afgesloten is.  

 

Afmeldingen ontvangen van: Fabienne Juffermans, Monne Reitsma, Vincent van Kruistum, Jasper 

Brasser, Sophie Verhaert, Bas Jansen, Denise Kluft, Ceaser vd Poel, Yannick Brethouwer, Anita Rutte, 

Thijs Eijking. 

 

Aanwezig: 19 leden.   

 

Namens het bestuur: Sebastiaan, Jenny, Jelle, Miranda, Jelle en Tamara 

 

03.  Ingekomen Post  

Geen ingekomen post 

 

04. Uitgaande Post  

Geen uitgaande post  

 

05. Jaarverslag secretariaat  

Geen opmerkingen 

 

06.  Jaarverslag technische commissie  

(HEBBEN WE NIET !) 

 

07.  Jaarverslag wedstrijdsecretariaat 

Wim Zwart merkt op dat hij de bond niet meewerkend vindt en dat hij vindt dat andere verenigingen 

wel veel schuiven.  

Complimenten voor heren 2 en adspiranten die heel flexibel zijn geweest en die zich heel vaak hebben 

moeten aanpassen.  

 

08. Jaarverslag accommodatie  

Jasper treedt af. We bedanken Jasper (niet aanwezig) en noemen dit nog even vacature. 

 

 09. Jaarverslag ledenadministratie  

Jan Hilgers noemt nog wel op dat Dames 1 en Heren 2 krakkemikkig zijn. Dit is wel een aandachtspunt, 

maar heel moeilijk te beïnvloeden. We hopen op elkaars medewerking om zo lang mogelijk door te 

gaan.  

Er zijn nog geen onderhandelingen met andere clubs. We zijn nu nog een middenmoot club. Egon 

geeft aan dat Dames 1 wel erg kritiek is. We zijn ons hiervan bewust maar hopen op nieuwe aanwas.  

 

10. Jaarverslag PR & communicatie  

Jenny stopt ermee.  

Donaties : Schipholfonds € 1180,- 



Grote club actie: € 374.- 

Twee superloten verkocht t.w.v. € 240,- 

 

11. Jaarverslag activiteitencommissie & planningscommissie 

Link naar aanmelding voor vrijwilligerstaken komt nogmaals in de nieuwsbrief.  

Verder geen opmerkingen.  

 

12. Jaarverslag penningmeester 

Besproken, Gieteling omzet is achter gebleven. Jaar wordt met een heel klein verlies afgesloten. 

 

13a.Resultatenrekening HSV Rooswijk 

 

13b.Contributie 

Voorstel contributieverhoging: € 5,- voor senioren en €2,50 voor jeugdleden. 

Twee jaar geen verhoging gehad, nu met inflatie wel nodig.  

Wim Zwart gaat niet akkoord. 

Contributie verhoging is akkoord.  

 

14. Begroting HSV Rooswijk 2018 

Begroting toegelicht.  

 

15. Verslag kascommissie   

 

16. Benoeming kascommissie 

De boeken zijn goedgekeurd door kascontrole. 

Jolanda en Wim gaan 2018 doen. Reserve Femke Reemnet. 

We bedanken Miranda voor het vele werk!  

 

17. Bestuursverkiezing en overige vacatures 

Vacatures: TC functie/ sponsoring / materiaalbeheer (tijdelijke vervanging Monne) / 

accommodatiebeheerder 

Aftredend: Jenny van der Pols 

Voorstel bestuurslid: Joost Winkelaar  

Joost heeft zich zelf voorgesteld en is aangesteld.  

Jenny wordt bedankt voor vier jaar inzet in het bestuur.  

 

18. Rondvraag 

Marko vraagt om het scheidsrechtersschema eerder te verspreiden/wijzigingen. 

Jan Hilgers vraagt zich of VOG nodig is binnen de vereniging. Dit is inmiddels geregeld en heeft bijna 

iedereen een VOG ingeleverd.  

 

 19. Sluiting om 21,45 uur.  


