
 

CONCEPT 

Notulen Algemene Ledenvergadering A.S.S.V., gehouden op donderdag 27 maart 2014. 

Aanwezig 47 personen inclusief 6 leden dagelijks bestuur. 

1. Opening. 
Voorzitter F. Kolsteeg opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 
Aangezien niet het vereiste 1/5 deel van de stemgerechtigde leden aanwezig is, (art.17, lid 10 
van de statuten) sluit voorzitter de vergadering om deze vervolgens te heropenen. 
Iedereen wordt nogmaals welkom geheten. Speciaal woord van welkom aan erelid A. Sluik en 
leden van verdienste Th. de Vries en J. de Vries-Kromhout. 
In het kort blikt voorzitter terug op een jaar dat grotendeels in het teken stond van het 65 jarig 
bestaan van de vereniging. Een feestelijk jaar dat helaas overschaduwd werd door het overlijden  
van onze voorzitter H. Meerveld.  
Enkele A.S.S.V. leden hebben het afgelopen jaar te kampen gehad met ernstige gezondheids-
problemen. Helaas zijn ons ook enkele leden ontvallen t.w. J. van Sonnen, W. v.d. Velde-Boer, 
H. Meerveld, G.R. Grootjans, W.F. Sluik-Kieft, H. Gootjes en D. Tasma. 
De vergadering herdenkt hen met een ogenblik stilte. 
 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2013. 
Er zijn geen op-/of aanmerkingen op het verslag zodat dit definitief wordt. 
 

3. Ingekomen stukken. 
- Bericht van verhindering van W. de Graaf, P. Meerveld, L. Sluijter, B. Koezen, P. Vermeulen,  
J. Bolder, R. Staphorsius, B. Lunzen, R. Stavast, A. Faber, A. en R. Blom en F. Schuiten. 
- 3 Verklaringen van de kascontrolecommissie. 
 

 4.   a) Jaarverslag van de secretaris. 
Er zijn geen op op-/of aanmerkingen op het verslag en wordt dit definitief. 
Dank aan J. van Kooten. 
 
b) Jaarverslag van de penningmeester. 
F. Hardeman geeft duidelijke toelichting op het financieel verslag over 2013. 
Vanuit de vergadering zijn geen op-/of aanmerkingen en wordt het verslag definitief. 
Dank aan de penningmeester voor zijn inzet. Deze dankt op zijn beurt M. Suppers voor zijn 
assistentie. 
 
c) Verslag van de financiële commissie. 
De verklaring van de commissie wordt voorgelezen. Er zijn geen onregelmatigheden gevonden. 
Cie stelt de vergadering voor penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. 
De vergadering onderstreept dit verzoek met applaus. 
 

5. Begroting 2014.  
Er zijn geen vragen over de begroting. Deze worden geaccepteerd. 
 

6. Bestuursbeleid. 
Zoals bekend krijgen de afdelingen bij een jubileum een financiële bijdrage vanuit de 
verenigingskas. Wij willen deze bijdrage gaan verhogen. Wel vragen wij dit bedrag te besteden 
aan een afdelingsactiviteit die toegankelijk is voor alle leden. 



Ook ligt het in de bedoeling afdelingen te steunen bij het organiseren van evenementen of het 
ontplooien van initiatieven. Als bestuur vinden we het belangrijk mensen naar onze vereniging 
te krijgen.  
We zijn een sociale vereniging met veel buitenleden. Ook deze leden moeten we stimuleren niet 
alleen voor hun sport en/of spel maar ook voor andere evenementen naar A.S.S.V. te komen. Als 
bestuur zien we ook graag dat een grotere groep leden betrokkenheid gaat tonen met zaken 
buiten het sportieve gebeuren.  
Wij hebben al een paar jaar onze zorg uitgesproken over het verloop van het ledenbestand. 
Dankzij de inzet van H. Meerveld hebben wij veel NS’ers collectief lid van A.S.S.V. kunnen 
maken. Ook dit jaar willen we proberen mogelijkheden te vinden binnen NS. 
Vanuit de vergadering stelt B. Onink de vraag aan ieder of men er wel bij stil staat wat de ons 
ontvallen mensen voor onze vereniging betekend hebben en dat daar nieuwe mensen voor 
gevonden moeten worden. 
 

7. Behandeling ingediende voorstellen. 
Er zijn geen voorstellen ingediend. 
 
Pauze. 
 

8. Bestuursverkiezing. 
Door overlijden van H. Meerveld is de functie van voorzitter vacant. 
G.J. van Kooten, secretaris, is aftredend en niet herkiesbaar.  
Er hebben zich geen kandidaten gemeld. 

        De functie van voorzitter zal, na rijp beraad met het thuisfront, voor de komende twee jaar 
        worden ingevuld door G. J. van Kooten. Daarna zal er uitgekeken moeten worden naar een  
        nieuwe voorzitter. 
        J.M.J. Wisse tussentijds aftredend als algemeen adjunct heeft zich verkiesbaar gesteld als  
        secretaris. 
        F.H.M. Meerveld - Kleis, reeds in functie als algemeen adjunct a.i., wordt officieel gekozen. 
        Vergadering gaat met voorgestelde kandidaten akkoord. Deze zijn hiermee her/gekozen in de 
        respectievelijke functies. 
        Bereidverklaringen zijn ondertekend. 
        Aftredend en herkozen als commissaris door leden van betreffende afdelingen zijn F. Sterk, 
        afd. Biljarten, J.M.J. Wisse, afd. Computer, R. Jansen, afd. Handboogsport en P. Viersma, afd.                
        Klaverjassen. 
        Voorzitter. F. Kolsteeg geeft de voorzittershamer over aan J. van Kooten die hiermee de rest van 
        de vergadering voor zit. 

A. Sluik vraagt of door de bestuurswisseling de communicatie omtrent overlijden van leden 
ongewijzigd blijft.  
Voorzitter: Als DB brengen wij de leden van het HB hiervan in kennis en van hen wordt verwacht 
dit aan hun leden door te geven. 
 

9. Verkiezing financiële commissie. 
G. Enninga treedt na twee jaar terug uit de commissie. Namens vergadering hartelijk dank voor 
de inzet.  De nieuwe commissie wordt gevormd door K. Bergfeld en P. Viersma. 
Als reserve stelt P. Stavast zich beschikbaar en wordt door de vergadering gekozen. 
 

10. Rondvraag. 
L.J. Groot: Op het jubileum eindfeest (14 december 2013) werd er muziek gemaakt en gezongen. 
Het volume was bijzonder hoog. Het was onmogelijk met elkaar te communiceren. 
F. Hardeman: Heb het zelf niet zo ervaren. Gaan hier in de toekomst op letten. 



G. Viersma: Recentelijk problemen gehad met bereikbaarheid verenigingsgebouw door hulp-
dienst 112. Is daar niets aan te doen? 
Voorzitter: Blijft moeilijk. Heb diverse pogingen ondernomen bij navigatie systemen. 
Afgesproken wordt in voorkomende gevallen aan hulpdiensten als adres door te geven Boris 
Pasternakstraat  tegenover huisnummer 243. Iemand moet dan meteen naar genoemd adres 
lopen en hulpdienst de weg wijzen. 
F. Sterk: Misschien zinvol een herkenningsteken (rode staaf) mee te nemen. 
H. Kloezen stelt voor AED – verbandkist en rode staaf op een voor ieder bereikbare plek te 
plaatsen. 
Voorzitter: Heeft onze aandacht. Ook ligt het in de bedoeling een onderhoudscontract af te 
sluiten aangaande AED apparaat.  
Vanuit de vergadering wordt het bestuur bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar.  
Voorzitter: Ook dank aan bestuursleden van de afdelingen en de vele vrijwilligers voor hun inzet 
voor de vereniging. 
 

11. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging om 21.10 uur de vergade-
ring en wenst iedereen wel thuis. 
 
 
 
 
 
 
L. van Lith.                                                                                     F. Kolsteeg / J. v. Kooten 
Notulist.                                                                                         Voorzitter. 
 
 
 
 

                       
 
  
  
 

 


