Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de A.S.S.V.
De vergadering zal worden gehouden op donderdag 28 maart 2019, in de recreatiezaal van de
A.S.S.V. te Duivendrecht
Aanvang 20.00 uur precies. Indien het volgens de statuten vereiste aantal leden niet aanwezig
is, wordt de vergadering gesloten en wordt een nieuwe vergadering belegd, aanvang 20.15 uur
op dezelfde plaats met dezelfde agenda.
Tijdens de vergadering vinden er geen andere activiteiten plaats en is de bar gesloten.

AGENDA
1.
2.
3.
4.

Opening.
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2018.
Ingekomen stukken.
a) Jaarverslag van de secretaris.
b) Jaarverslag van de penningmeester.
c) Verslag van de financiële commissie.
5. Begroting 2019.
6. Bestuursbeleid.
7. Behandeling ingediende voorstellen.

Pauze
8.
9.
10.
11.

Bestuursverkiezing.
Verkiezing financiële commissie.
Rondvraag.
Sluiting.

Ad punt 7.
Voorstellen dienen uiterlijk 21 maart aan het bestuur ter hand te worden gesteld.
Alleen voorstellen die in de vergadering thuishoren worden in behandeling genomen.
Ad punt 8.
Aftredend en niet herkiesbaar:

Aftredend in 2019
Aftredend in 2019
Aftredend in 2019

J.M. Wisse, secretaris.

J. van Kooten

Voorzitter A.S.S.V.

Commissaris afdeling Showdown
Commissaris afdeling Sjoelen
Commissaris afdeling Tafeltennis

CONCEPT
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van A.S.S.V., gehouden op 5 april 2018.
Aanwezig 51 leden inclusief 4 leden dagelijks bestuur.
1. Opening.
Voorzitter J. van Kooten opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
Volgens artikel 17, lid 10 van de statuten moet 1/5 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
Aangezien dit niet het geval is moet hij de vergadering sluiten en een nieuwe vergadering
vaststellen. De nieuwe vergadering wordt aansluitend vastgesteld en direct geopend.
Nogmaals een woord van welkom aan ieder, in het bijzonder aan erelid W. de Graaf en lid van
verdienste J. de Vries-Kromhout.
Secretaris H. Wisse is om privéredenen niet aanwezig. Zijn taak wordt waargenomen door J. van
Kooten.
De reden van verplaatsing vergadering naar vanavond heeft te maken met de bereikbaarheid
van deze accommodatie op 29 maart jl. Dit i.v.m. de uitvoering van de Passion in de Bijlmer.
Voordat voorzitter overgaat tot de agenda blikt hij kort terug op het afgelopen verenigingsjaar.
2017 was voor ASSV over het algemeen een goed jaar qua activiteiten van zowel eigen
afdelingen als externen. Ontstane moeilijkheden en/of problemen zijn in goed overleg opgelost.
Het afgelopen jaar zijn ons de volgende leden ontvallen, de heren J. Nijhof, B. Koezen, D. Hols,
en H. van Rijn en mw. D. Bolleman.
De vergadering herdenkt deze leden met een ogenblik stilte.
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2017.
Punt 1: Abusievelijk vermeld B. Kloezen moet zijn B. Koezen.
Punt 9: Niet dhr. K. Bergsma maar dhr. K. Bergfeld heeft zich beschikbaar gesteld als reserve
financiële cie.
Verder zijn er geen inhoudelijke op-/of aanmerkingen op het verslag en wordt dit na correctie
definitief gemaakt.
3. Ingekomen Stukken.
- Bericht van verhindering van: H. Wisse, F. Olsen, G. de Lange, N. v.d. Zee, E. Schijf, A. Sluik,
N. Krijt, H. Nieberg, B. Pilanen, J. Peereboom, Mw. Kwakernaat, T. de Vries, M. v. Rijn, R. Stavast.
- 3 Verklaringen van gehouden kascontroles.
- Felicitatie afd. Sjoelen.
- D. Lublink: Vraag van aandacht omtrent de aanscherping wet op de privacy.
Vanuit de zaal suggereert W. de Graaf contact op te nemen met de NS Holding om een
gezamenlijk standpunt voor alle personeelsverenigingen.
4. a) Jaarverslag van de secretaris.
Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag. Dank aan H. Wisse.
b) Jaarverslag van de penningmeester.
Penningmeester F. Hardeman geeft duidelijke toelichting op financieel overzicht over 2017.
Na een nogal somber begin: ledenaantal loopt terug, barinkomsten dalen, bezoekersaantal
verenigingsavonden loopt terug en inkomsten van derden loopt terug kan toch worden
geconcludeerd dat wij als ASSV financieel nog gezond zijn.
Penningmeester dankt alle vrijwilligers, medebestuursleden en barmedewerkers voor hun inzet.
Ook gaat zijn dank uit naar 2e penningmeester M. Suppers voor zijn assistentie en prettige
samenwerking.

Vanuit de vergadering suggereert W. de Graaf de cijfers van beide boekjaren te vermelden op
het financieel overzicht. Dit scheelt veel uitleg.
Verder zijn er geen vragen en wordt wordt het verslag goed gekeurd.
Voorzitter dankt de penningmeester voor zijn inzet.
c) Verslag van de financiële commissie.
De verklaringen van de financiële commissie, bestaande uit mw. H. Pijlman en dhr. G. Viersma
worden voorgelezen. Zij stellen de vergadering voor de penningmeester te dechargeren voor het
gevoerde beleid. De vergadering gaat akkoord en onderstreept dit verzoek met applaus.
Voorzitter dankt de leden van de commissie voor hun werk.
5. Begroting 2018.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de begroting. Deze worden geaccepteerd.
6. Bestuursbeleid.
We zijn een gezonde vereniging. Gegronde klachten over het gevoerde beleid hebben we niet
ontvangen.
Na een wat mindere periode loopt het bij de afd. Handboogsport en Schietsport weer goed.
Dit jaar vieren we ons 70-jarig bestaan. We hopen dat dit jubileumjaar een goed en in alle
opzichten geslaagd jaar gaat worden.
De consumptieprijzen gaan dit jaar niet omhoog.
7. Behandelingen ingediende voorstellen.
Er zijn geen voorstellen ingediend.
Pauze.
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar is Penningmeester F. Hardeman.
Ook aftredend en herkiesbaar is Algemeen Adjunct P. Meerveld.
Er zijn geen tegenkandidaten ingebracht. Vergadering gaat onder luid applaus akkoord met
herkiesbare kandidaten. Deze zijn hiermee herkozen in hun respectievelijke functies.
Aftredend en herkozen door leden van betreffende afdelingen als commissaris: C. Wanders afd.
Darts, I. van Rijn afd. Line-Dance en P. Prinzhorn van de afd. Schietsport.
9. Verkiezing Financiële Commissie.
H. Pijlman treedt na twee jaar terug uit de commissie. Namens de vergadering hartelijk dank
voor de inzet. De nieuwe commissie wordt gevormd door dhr. G. Viersma en dhr. K. Bergfeld.
Als reserve stelt mw. L. Seeboldt zich beschikbaar en wordt door de vergadering gekozen.
10. Rondvraag.
T. Duncker vraagt voor het onderhoud van het buitenterrein om aanschaf grasmaaier op lucht.
Vz.: Aanvraag met kostenplaatje via afgevaardigde indienen bij HB.
L. Seeboldt: Heeft A.S.S.V. een vertrouwenspersoon?
Vz: Nee wij beschikken niet over een vertrouwenspersoon.
R. van Dijk vraagt i.v.m. gepland prijsklaverjassen op vrijdag 27 april a.s. (Koningsdag) of
accommodatie geopend is.
Vz.: Op Koningsdag is de accommodatie gesloten. Komt nog ‘n mededeling op informatiescherm.
B. Onink: Er gaan geruchten over het weghalen van de A.S.S.V.-vlag boven ingang gebouw omdat
deze terug moet naar de eigenaar. Is dit waar? Zo niet dan wil ik deze graag schoonmaken en zo
nodig repareren.
Vz.: I. v. Ooyen (eigenaresse vlag) heeft aangegeven dat vlag mag blijven hangen zolang A.S.S.V.

bestaat en hier verblijft.
B. Onink: Compliment voor de mooie aangepaste omslag van de Koppeling t.g.v. jubileumjaar.
Verder vraagt Ben om de verwarming zo in te stellen dat ook bij binnenkomst de ruimtes
verwarmd zijn.
Vz.: Gaan hier aandacht aan besteden.
T. Piredda: Bestaat er geen commissie van beroep bij A.S.S.V.?
Vz: Wij hebben bij onze vereniging geen commissie van beroep. Er is een Dagelijks bestuur die
moeilijkheden en problemen zo goed mogelijk probeert op te lossen.
L.J. Groot: Vanaf donderdag 19 april a.s. organiseert een “stelletje” oud-mariniers, met
toestemming van he DB van A.S.S.V., elke 2e donderdag van de maand een soosavond in deze
accommodatie.
J. van Laarhoven: In het kader van het 70-jarig bestaan van A.S.S.V. spreekt Jannie namens de
afdelingen een woord van dank uit aan de leden van het Dagelijks Bestuur voor het vele werk
gedaan voor de vereniging en biedt hen en de notulist een fraai boeket bloemen en cadeaubon
aan.
Vz.: Dank aan Jannie voor de lovende woorden en in haar alle leden voor de geweldige attentie.
Voorzitter: Aan het eind van deze Algemene Ledenvergadering in ons 70-jarig jubileumjaar wil ik
onze oud-voorzitter H. Meerveld postuum benoemen als Erelid van A.S.S.V.
Henk heeft heel veel betekend voor onze vereniging en heeft deze titel meer dan verdiend.
Voorzitter overhandigt Pia de oorkonde, behorende bij deze benoeming, gouden A.S.S.V. speld
en prachtig boeket bloemen.
Vervolgens wordt penningmeester F. Hardeman benoemd tot lid van Verdienste van A.S.S.V.
voor het vele werk gedaan en nog doet voor de vereniging.
Ook Fred krijgt de daarbij behorende oorkonde en prachtig boeket bloemen.
Vanuit de vergadering worden beide benoemingen onderstreept met een luid applaus.
11. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dankzegging om 21.15 uur de
vergadering en wenst iedereen wel thuis.

J. van Kooten,
Voorzitter.

L. van Lith,
Notulist.

