Notulen Algemene Ledenvergadering 18 maart 2019
Opening en vaststellen agenda
Met kennisgeving afwezig:
Kristian van Olst, Rik Beelen, Cor Erbé, Dries van Klompenburg(nsp)

Voorzitter Herman Klaassen heet iedereen van harte welkom op deze buitengewone Algemene
Ledenvergadering. Een speciaal welkom voor onze ereleden en leden van verdienste: Geurt de
Zwaan, Peter van Olst, Dries van Klompenburg Hwijk en Jacob Vos
Notulen ALV 15 oktober 2018
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Weergave

Pagina 1:
Dries heeft gevraagd of het punt contributie naar achteren gehaald kan worden i.p.v. naar voren
•

Inhoudelijk

Geen opmerkingen
Verbouwing kantine
Herman geeft een toelichting op de wijze waarop het idee voor de verbouwing tot stand is gekomen.
Het idee is begonnen met de schenking van een bedrag door de Club van 50 t.b.v. meubilair en/of
verlichting.
Omdat alles gedateerd is kwam bij het bestuur het idee om dan gelijk de gehele kantine mee te
pakken zodat de bar, de koelingen, de vloer enz. allemaal vernieuwd gaat worden.
D.m.v. een kort filmpje wordt het idee hoe het gaat worden getoond aan de leden.
Willem geeft een toelichting op de begroting t.b.v. de verbouwing
•

•

•
•

Geurt vraagt of er genoeg tafels aanwezig blijven voor klaverjassen en bingo avonden. Hier
was al vaker naar gevraagd en is ook zeker meegenomen in het plan. De halfhoge tafels zijn
voorzien van goede stoelen en ook hier aan kan worden geklaverjast of bingo gespeeld
worden.
Peter van Olst merkt op dat hij niets terug ziet in de begroting m.b.t. geluid, deze offerte is
pas vanmiddag binnen gekomen dus daarom nog niet zichtbaar in de begroting. Hier is door
het bestuur zeker over nagedacht en wordt in samenwerking met MSP aan gewerkt om dit zo
gebruikersvriendelijk te maken dat iedereen dit kan bedienen
Geurard merkt op dat hij geen bedrag ziet voor stortingskosten. Dit is door Willem met Van
Werven geregeld
Joke merkt op dat er in de winterperiode veel kou binnen komt door de deur aan de kant van
het voetbalveld. Dit is inderdaad zo, maar dat kunnen we niet voorkomen. Wel kunnen we
met zijn allen er rekening mee houden dat de deur zoveel mogelijk dicht zit en niet open
blijft staan.
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Hendry de Jager vraagt bij hoeveel partijen er offertes zijn opgevraagd. Omdat we eerst
toestemming nodig hadden van de leden is er een voorlopige begroting opgesteld. Als de
leden akkoord gaan kunnen we bij meerdere bedrijven offertes opvragen
Danielle vraagt of er tijdens jeugdavonden ook een mogelijkheid om films via CD/stick af te
spelen. Hier was nog niet aan gedacht, we nemen dit mee met het geluidverhaal
Geurt vraagt of er nagedacht is over de verlichting? Ja daar is zeker aan gedacht. Er komt
verlichting met dimmers die fel genoeg gezet kunnen worden.

Financiering
Bij de bank is een lening aangevraagd, waar we inmiddels akkoord voor hebben ontvangen.
Het restantbedrag wordt gedekt door de schenking van de Club van 50.
Daarnaast is Willem nog bezig met het aanvragen voor het borgstellingsfonds via de gemeente.
Dries vraagt of er ook gedacht is aan het voormalig Lohmanfonds, inmiddels Veluvine fonds.
Herman antwoordt dat dit inmiddels is aangevraagd, daarnaast zijn er ook nog andere fondsen
aangeschreven, zoals bijv. Kringloop. Verder willen we richting verbouwing graag een aantal acties
houden zoals bijv. een lopathon.
Er zijn geen vragen van de leden over de financiering.
Als er inhoudelijke vragen over de verbouwing zijn, dan is er na de rondvraag mogelijkheid om deze
te stellen aan de bouwcommissie.
Rondvraag:
Geurt vraagt wat er gebeurt met de oude foto’s die nu op de randen rondom de kantine zitten.
Deze kunnen hoogstwaarschijnlijk niet verwijderd worden zodat ze ook nog weer te gebruiken zijn.
Vervolgens wordt de goedkeuring voor de verbouwing gevraagd aan de aanwezige leden en alle
leden zijn unaniem akkoord. De verbouwing kan starten!
Herman bedankt de aanwezige leden en nodigt een ieder uit om desgewenst nog hun vragen te
stellen aan de commissie onder het genot van een drankje.

