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Notulen Algemene Ledenvergadering 2022                             
 

Datum : woensdag 30 maart 2022, 20.15 uur 

Locatie : kantine ACW 

 

Opening 

Voorzitter opent de Algemene Leden Vergadering 2022 om 20:15 uur, en heet iedereen van harte  
welkom. Er zijn 40 aanwezigen en 4 machtigingen. Kijkend naar ledenaantal past dit min of meer bij 
ca 15% van ledenaantal, zodat wij volgens, in overeenstemming met de statuten in de gelegenheid 
zijn om besluiten te nemen tijdens de Algemene Leden Vergadering. 
Er zijn een aantal hard copies van de vergaderstukken en de presentatie in de kantine uitgedeeld. 
 

Mededelingen/ ingekomen stukken 
Een oproep aan de loopgroepen wordt gedaan om lopers uit Oekraïne op te nemen die willen  
meetrainen. Jos Willems wordt als nieuw looptrainer welkom geheten. Hij is door ziekte niet 
aanwezig. Ter nagedachtenis aan Dick Tump wordt 2 minuten stilte gehouden. 
Mark licht de plannen m.b.t. sportpark van de toekomst – sporthub toe. 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering  
De secretaris bespreekt de notulen van de ALV van 2021. Er zijn geen verdere op- en aanmerkingen. 

De notulen worden vastgesteld. 

 

Jaarverslag en verslagen diverse commissies  
De secretaris neemt ons mee door de jaarverslagen van de diverse commissies. Enkele aanwezige  

coördinatoren doen desgevraagd enkele aanvullingen op de jaarverslagen. 

 

Dick Tump Trofee 
Dit jaar is de Dick Tump Trofee door voorzitter Piet Kelder uitgereikt aan jeugdlid Ryan van den Brink.  
Ryan was niet aanwezig, de trofee en de bloemen worden later door Mark Essenbrug aan hem  
Overhandigd. Marieke Pauw is als lid van verdienste in het zonnetje gezet. Zij zet zich al jaren vol in 
voor onze club, als vertrouwenspersoon, als coördinator Starterstraining, Clubkleding en 
Schoonmaakcommissie. Bovendien is ze jarenlang bestuurslid (vrijwilligersbeleid) geweest en ga zo 
maar door. 
 

Verslag kascontrolecommissie 
Ton Beekman meldt namens de kascommissie dat hij samen met Marcel Kuiper en in bijzijn van de  

penningmeester, Marina Griffioen-Hartog de kascontrole heeft uitgevoerd. De kascommissie heeft  

geen onverklaarbare verschillen inde financiële huishouding aangetroffen en bedankt de  

penningmeester voor de vakkundige toelichting en geeft een compliment op de professionele wijze  

waarop aan het financieel beleid invulling is gegeven. 
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Verkiezing kascontrolecommissie 
De kascommissie 2022 bestaat uit voorzitterschap van Malcolm Henderson samen met lid Menno  

Wiltmans. Op de reservelijst staat als lid Jan van Emaus. 

 

Financieel jaarverslag 2022/ begroting 2023 
De jaarrekening sluit met een batig saldo van € 9.079. De vereniging staat er financieel goed voor.  

Decharge bestuur 
De leden geven decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid. 

Vacatures/ (her) benoeming bestuur 
Afscheid is genomen van voorzitter Piet Kelder die de hamer heeft overgedragen aan de nieuwe  

voorzitter en (voorheen) bestuurslid Norbert Deelstra. Ook werd Lianne Damen als lid van het 

bestuur geïnstalleerd. De overige bestuursleden stellen zich her noembaar. Voor de functie van 

coördinator schoonmaakcommissie hebben zich nog geen kandidaten gemeld. 

 

Doelstellingen bestuur tot en met maart 2022 
Hiervoor wordt verwezen naar bijgevoegd meerjarenbeleidsplan. 

Aankondiging wijziging huishoudelijk reglement-contributie 
Komend jaar zal de contributie moeten worden aangepast. Nu wordt alleen het KNAU-deel wat moet 

worden afgedragen aangepast. Het bestuur zal daartoe bij ALV 2023 met een voorstel komen. 

 

Rondvraag  

Sluiting 
Piet sluit de vergadering om 22.40 uur en dankt alle aanwezigen. 


