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Verslag Algemene Ledenvergadering 

Gehouden op 23 april 2015 

 

Bestuur: Herman Roosenboom (vz), Erik Hartevelt, Kees v Oosterhout 

Aanwezig:   45 leden, 3 afzeggingen, 1 donateur, 1 volmacht 

Agenda 

1) Welkom en vaststellen agenda 

2) Mededelingen 

3) Vaststellen notulen ALV 25 november 2014 

4) a. jaarverslag en -rekening 2014 

b. verslag kascontrolecommissie 

c. decharge bestuur 

d. benoeming kascontrolecommissie 2015 

5) Commissie van Advies 

6) Benoeming bestuursleden 

7) Aftreden bestuursleden 

8) Rondvraag en sluiting 

1. Welkom en vaststellen agenda 

Herman opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij zegt in deze bijeenkomst afscheid 

te nemen met een dubbel gevoel: enerzijds is het prachtig, dat er zeven leden gevonden zijn die het 

nieuwe bestuur willen gaan vormen, anderzijds vindt hij het jammer om te stoppen met dit leuke  

werk. Hij hoopt oprecht, dat het nieuwe bestuur net zo’n fijne tijd krijgt als hij zelf heeft gehad. 

Er zijn geen aanvullingen op de agenda. Die wordt dus vastgesteld zoals hierboven vermeld. 

2. Mededelingen 

 Elly van der Kooij heeft meegedeeld, dat zij met ingang van september a.s. wil stoppen met het Lief- 

en Leedwerk. Zij heeft dat dan 22 jaar gedaan.  

3. Vaststellen notulen ALV 25 november 2014 

Er is geen commentaar op of naar aanleiding van de notulen. Zij worden dan ook met dank aan de 

notuliste (Dayelle Sikkens) zonder wijzigingen goedgekeurd. 

4 a. Jaarverslag en -rekening 2014 

Kees van Oosterhout vraagt om aanpassing van de passage onder de kop “Samenstelling bestuur”. 

Het gedeelte “is in november tussentijds afgetreden” wijzigen in “zal in deze ALV aftreden”. 

De jaarrekening 2014 en begroting 2015 worden door Erik toegelicht en enkele vragen van 

aanwezigen worden door hem beantwoord en vervolgens worden de stukken goedgekeurd. 
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4b. Verslag kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie - bestaande uit Jaap Engelsman en Jacques van Male - heeft de stukken 

gecontroleerd en akkoord bevonden. Er was voor haar geen reden voor het maken van aanvullende 

opmerkingen. 

4c.  Decharge bestuur 

De vergadering verleent het bestuur decharge voor de financiën over 2014. 

4d. Benoeming kascontrolecommissie 2015 

Jacques van Male treedt uit de kascommissie. Huib Bazuin meldt zich als vervanger. Jaap Engelsman 

blijf nog een jaar lid. In de najaars-ALV zal worden gevraagd of er eventueel nog iemand wil 

toetreden. 

5. Commissie van Advies 

De voorzitter van de Commissie van Advies (Bert Bos) dankt de aftredende bestuursleden voor hun 

grote toewijding en inzet en overhandigt hen een presentje als blijk van de grote waardering die de 

ALV heeft voor het door hen verrichte werk en voor de door hen gedane toezegging het nieuwe 

bestuur goed in te willen werken. Vervolgens geeft hij het woord aan Hans Rolff die een korte 

presentatie geeft van de werkwijze van de Commissie en het daarmee bereikte resultaat (noot secr: 

sheets en de notitie over het besturingsmodel zijn beschikbaar op de RRZ-site). 

René van der Spek heeft wat vragen over de selectie van de commissies waarmee interviews zijn 

gehouden. Deze worden door Hans beantwoord. 

Vervolgens vraagt Hans om goedkeuring van het besturingsmodel. Die wordt door de ALV bij 

acclamatie verleend. 

6. Benoeming bestuursleden 

Hans Rolff presenteert de kandidaat-bestuursleden: Andreas De Graaf (voorzitter), Leon Scholte 

(secretaris), Dayelle Sikkens (penningmeester), Carolyne Zevenhuizen (communicatie, pr), Peter 

Hazebroek (technische zaken), Martine Lemson (algemeen bestuurslid) en Edwin van Velzen 

(algemeen bestuurslid). 

Nadat zij zich allen kort hebben voorgesteld worden zij desgevraagd door de ALV bij acclamatie 

benoemd. 

Daarna worden de leden van de Commissie van Advies (Bert Bos, Hans Rolff, Dayelle Sikkens, Gert 

van Leeuwen, Astrid Bakker en Ed Jacobs) door Andreas de Graaf bedankt voor hun inzet en de 

succesvolle afronding van de werkzaamheden.  

7. Aftreden bestuursleden 

Vervolgens treden de bestuursleden Herman Roosenboom, Erik Hartevelt en Kees van Oosterhout 

officieel af. Herman overhandigt Andreas symbolisch de sleutel van het clubhuis. 
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8. Rondvraag en sluiting 

Nadat hij heeft geconstateerd, dat er geen gebruik wordt gemaakt van de rondvraag sluit Andreas de 

vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje om een toost uit te brengen op de 

toekomst van de vereniging. 

 


