
ALV RRZ 17 november 2020 om 19.30u 

 

Aanwezig: Bas Albers. Eugenie Hofwijks, Ellen van Luenen, Ben Brinkel, Edwin 

Adams, Jacqueline Veth, José de Groot, Jacques van Male, Michael Jurriaans, 

Myrthe Koning, Wouter Sanders, Theo Houtman, Etienne den Toom, Kees 

Willigenburg, Peter van Zijp, Sarah Bertrand 

1. Welkom, mededelingen en vaststellen agenda. 

• Eerste ALV in digitale vorm door corona. 

2. Mededelingen: 

• Net een persconferentie geweest. Mailtje met info wordt nog verstuurd. 

• Nieuwe kledinglijn van Starshoe, Ben showt de kleding. 

3. Vaststellen notulen ALV 19-11-2019. 

• Notulen worden door de ALV vastgesteld. 

• 93 mensen hebben gestemd, waarvan 88 (95%) hebben voorgestemd en 5 

(5%) onthoudingen en daarmee zijn de notulen vastgesteld. 

4. Goedkeuring jaarrekening 2019 en décharge bestuur. 

• Toelichting door Jacques op de bijzonderheden van de jaarrekening 2019. 

• Kascontrole is voltooid door de kascommissie. 

• Jaarrekening 2019 goedgekeurd. Goedkeuring Balans. En goedkeuring 

décharge bestuur.  

• 93 mensen hebben gestemd, waarvan 87 (94%) hebben voorgestemd en 6 

(6%) onthoudingen en daarmee goedgekeurd. 

• Vraag: Michael Jurriaans: Voorstel om in de ALV voorjaar 2021 informatie 

te geven over de constructie van de vereniging met de stichting. 

Antwoord: dit voorstel zal meegenomen worden bij de ALV voorjaar 2021. 

5. Mutaties bestuur. 

• José de Groot treedt toe tot het bestuur. 

• Sarah Bertrand treedt af als secretaris. 

• Theo Houtman treedt toe tot het bestuur en als secretaris. 

• Benoeming Theo en Jose akkoord bevonden door de leden met 100%. 

• 93 stemmen hebben gestemd, waarvan 93 (100%) voorgestemd en 

daarmee akkoord. 

6. Besluit over restitutie contributie nav Corona. 

• Besluit voorgelegd om geen restitutie van het lidmaatschapsgeld te geven 

in verband met de krappe positieve balans van de vereniging.  

• 93 stemmen hebben gestemd, waarvan 91 (98%) hebben voorgestemd, 1 

(1%) onthouding van stemmen en 1 (1%) niet mee eens. 

• Besluit: Geen restitutie van contributie wordt gegeven aan de leden. 

• Vraag: Michael Jurriaans: Is het bestuur wel coulant bij leden die in de 

problemen komen door Corona? Antwoord: ja, het bestuur zal richting die 

leden coulant zijn. 

7. Goedkeuring begroting 2021. 

• Toelichting door Jacques op de begroting. 



• Vraag Michael Jurriaans: Wordt het positieve resultaat van de vereniging 

verrekend met de subsidie van het Rijk? Antwoord: Die verwachting is er 

niet. 

• Vraag Michael Jurriaans: Kosten sportmassage: kosten zijn erg verschillend. 

Antwoord: verklaring wordt gegeven door Jacques: er is een probleem met 

de bezetting van de masseurs. En mogelijk is er eerder te hoog begroot. 

Daarom is het nu aangepast op deze begroting. 

• 93 mensen hebben gestemd, waarvan 88 (95%) hebben voorgestemd en 5 

(5%) onthoudingen en daarmee is de Begroting is aangenomen. 

8. Benoeming Ed Jacobs als erelid RRZ. 

• Ed wordt door Ben in het zonnetje gezet. 

• Ben heeft een beeldje gekocht voor Ed als dank voor de 150 3Plassenlopen 

die hij heeft georganiseerd. 

• 93 mensen hebben gestemd, waarvan 88 (95%) hebben voorgestemd en 5 

(5%) onthoudingen. 

• Het erelidmaatschap van Ed is aangenomen. 

9. Rondvraag. 

• Edwin: Ruud van Zon heeft alle Roadies gedigitaliseerd van oprichting van 

de vereniging tot nu. Leuk en dank Ruud! 

De ALV werd om 20.25u afgesloten. 

 


