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Notulen        
Algemene Leden Vergadering, d.d. 19 april 2018 

De vergadering wordt voorgezeten door:  Harry Saaltink  voorzitter, Irene Maes-van der Werff 

secretaris, Rijk Esko  penningmeester, Ad van der Kuij  2e penningmeester, Ad Kooijman bestuurslid.   

1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.  

De voorzitter memoreert het spijtig te vinden, dat de ALV samenvalt met een speelavond voor een 

aantal clubleden. In overleg met de SportCommissie zal getracht worden in de toekomst een betere 

datum te prikken. 

2 Ingekomen stukken 

Er zijn 50 stemgerechtigde clubleden, 26 afmeldingen en 13 uitgegeven machtigingen.  De brief van 

Cor Hooijer, ingekomen d.d. 7 april 2018,  met ideeën voor de verbouwing wordt bij punt 20 

behandeld. 

3 Benoeming leden stembureau 

Benoemd zijn : Ans Otten, Harry Wolters en  Piet Schilder. 

4 Notulen Algemene Leden Vergadering van 18 april 2017 

Er zijn geen op- of aanmerkingen bij de notulen. De voorzitter bedankt Jan de Bruijn voor het 

notuleren.  

5  Notulen extra Algemene Leden Vergadering van 25 september 2017 

Er zijn geen op- of aanmerkingen bij genoemde notulen. 

6 Secretarieel jaarverslag 2017 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag. De voorzitter bedankt Irene Maes voor haar 

inzet. 

7 Balans 2017 en Toelichting  

7.1 Bram Kruseman vraagt hoe het zit met het pachtcontract dat wij hebben met de Gemeente 

ad € 400. De Gemeente Leusden heeft de afgelopen 2 jaar geen rekening bij ons ingediend.             

We reserveren het oplopende bedrag voor het geval dat de Gemeente alsnog een rekening stuurt. 

Bram oppert  waakzaam te zijn voor de eventuele rente die men ons in rekening kan brengen. 

Mogelijk vragen we t.z.t. om een schenking van de kant van de Gemeente. 

7.2 Bram Kruseman vraagt naar rekeningnr. 1300, Debiteuren. Het gaat hier om reclamekosten 

welke nog niet betaald zijn.  
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i8 Resultaat en Toelichting resultaat 2016 / 2017  

Het bestuur stelt voor het positief resultaat toe te voegen aan de Voorziening Onderhoud. Berend 

Heil stelt de vraag: “ Waarom wordt het resultaat 2016/2017 toegevoegd aan Voorziening 

Onderhoud “ ?  De voorzitter verduidelijkt dat de commissies budgethouders zijn en de 

penningmeester voor dit beleid kiest.  

 

 

9 Begroting 2018 en Toelichting. Goedkeuring Begroting  

9.1 Bram Kruseman vraagt naar de reden het verhogen van de post Bankkosten van € 300,- naar   

€ 400,- Dit komt neer op 30 % aldus Bram. De penningmeester verklaart dat het maandelijks storten 

van onze inkomsten soms € 28 kost. Het is nog onzeker of deze kosten gehandhaafd blijven. In de 

toekomst moeten we misschien naar de bank in Amersfoort. Op de vraag of er geen andere methode 

is wordt geantwoord dat de penningmeester blij is dat hij kan storten.   

9.2 Piet Schilder vraagt of gebruik van een pinapparaat niet voordeliger is. Dit is gelet op de 

beperkte geldstromen niet het geval. Bovendien zijn de bijkomende kosten nu nog niet echt 

interessant en de Barmedewerkers moeten hiermee kunnen en leren omgaan . 

10 Vaste activa 2017  

Bram Kruseman zegt het schema duidelijk te vinden. Zowel waar afgeschreven wordt en wat. Zijn 

interesse ligt bij welke aankopen afgeschreven worden en als afgeschreven worden beschouwd.  

Bram vraagt naar het beleid ten aanzien van het afschrijven van de vaste activa. Hij wijst daarbij op 

bijv. het financieren van de nieuwe vaatwasmachine uit onderhoud. De penningmeester antwoordt 

dat deze machine deels door andere inkomsten is verworven (De Grote Clubactie en de RABO 

Clubkas Campagne).                                                                                                                                                            

De penningmeester zegt niet blij te zijn met zoveel jaar verzamelen / potten. Hij ziet hier het nut niet 

van in en geeft toe dat het bestuur zich hier niet in kan vinden. De penningmeester vertelt dat kleine 

aanschaffen direct worden afgeboekt. En soms rijst de vraag: Wat doen we ermee.                          

Zelfs bij grote aanschaffingen vragen we ons af: Activeren we hem wel of niet, aldus de voorzitter.  

Bram  blijft er bij dat ook dan activeren verstandig zou zijn en dat er een helder beleid t.a.v. het 

activeren moet zijn.  Bram en de penningmeester spreken af hierover op een ander tijdstip van 

gedachten te wisselen. 

11 Verslag kascontrolecommissie 2017 

De kascommissie heeft een positief verslag uitgebracht over haar onderzochte rubriek Financiën. De 

vergadering verleent de penningmeester en daarmee het bestuur decharge van het gevoerde 

financiële beleid. 

12 Verslag SportCommissie 2017 

12.1 Er geen vragen, op- of aanmerkingen n.a.v. het Verslag SportCommissie 2017.  

12.2 Anton Kunenborg, voorzitter van de SportCommissie, gaat over tot peiling over het voorstel 

om  toernooien die uit 3 ronden bestaan voortaan om 12.00 uur te laten beginnen. En analoog met 

de wedstrijden van het NPC. de toernooien van 4/5 ronden om 10.00 uur te laten aanvangen. De 

vergadering gaat daar mee akkoord.                           

Met de aantekening  dat toernooien waar de wedstrijden op tijd gespeeld worden (bijv. 1e dinsdag 
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v.d. maand, koffietoernooi) gewoon op hun vaste tijd starten. De toernooien van de vrijdagavond, 

Oliebollentoernooi en Kersttoernooi etc.  worden in het voorstel van de SportCommissie om 19.00 

uur gestart i.p.v. 19.30 uur. Ook hier geldt dat als er op tijd gespeeld wordt, er gewoon om 19.30 

gestart wordt. Bram Kruseman is voor de “oude” tijden. Anton houdt zich bij het voorstel.  

 

13  Verkiezing en benoeming Kascontrolecommissie 2018  

Arie Nagel is na 3 termijnen aftredend. Ad van Wessem wordt gevraagd aan te schuiven in volgorde. 

Fred van Riet wordt 1e reserve. Jan Kuiper meldt zich als 2e reserve. De voorzitter bedankt Arie Nagel 

voor zijn werkzaamheden in de Kascontrolecommissie.  

Notitie : Tjitske Moro wordt bedankt voor haar activiteiten met betrekking tot de acties voor de 

nieuwe vaatwasmachine. De namen Kees Duerink en Irene Maes zijn al eerder gevallen.  

14  Bestuursverkiezing 

 Irene Maes – van der Werff is als secretaris aftredend en herkiesbaar. Ad van der Kuij is als 2e  

penningmeester aftredend en tevens herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. De vraag of we 

door  middel van handopsteken kunnen stemmen wordt beantwoord met dat dit volgens de  

statuten met stembriefjes moet.  

 

15 Uitslag bestuursverkiezing 

 Irene Maes-van der Werff krijgt 62 stemmen voor en 1 stem blanco. Ad van der Kuij krijgt 56 
stemmen voor,  6 stemmen tegen en 1 stem blanco.  

 

16 Vaststelling lidmaatschapskosten  

De vergadering gaat akkoord met het bestuursvoorstel de contributie over 2018 niet te verhogen.  

 

17 Toestemming van Vergadering om buiten de begroting te mogen besteden 

 De vergadering gaat akkoord met het bestuursvoorstel om de grens op € 15.000,- te bepalen.  

 

18 Contributie- en licentiestructuur NJBB 2019  

18.1 Na uitleg van de voorzitter over 2 modellen welke de NJBB voorstelt, wordt model 1 door de 

vergadering gekozen om in de Ledenraadpleging van de NJBB te ondersteunen. In dat model wordt 

uitgegaan van een ledenafdracht van € 15,- per lid, licentiekosten €25,-- per licentie en 

inschrijfgelden voor regionaal aanbod €10,-. Ook de SportCommissie heeft het bestuur geadviseerd 

voor model 1 te gaan.  

18.2 Bram Kruseman merkt op dat hij zich afvraagt wat voor ’n meerwaarde de bond voor ons 

heeft. Veel leden zouden zonder bond kunnen. Hij heeft die vraag al eens bij het bestuur gelegd. Wij 

betalen de uitstapjes voor de internationale toernooien aldus Bram. Omdat, zo zegt Bram, er een 

groot verschil zit tussen regio- en internationale wedstrijden zou het netjes zijn wanneer dat in de 

licenties tot uitdrukking komt.                                                                                                                            
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De voorzitter legt uit dat naast het verstrekken van vereniging- en clublicenties de NJBB 

ondersteuning en opleidingen verzorgt. Voorlopig overtreft de bondscontributie die van de 

vereniging nog niet.  

18.3 Ook Piet van Opijnen vraagt naar het nut van het lidmaatschap. De voorzitter stelt dat we 

een sportvereniging willen zijn en dus niet alleen een recreatieve functie wensen te vervullen. 

Derhalve is het bestuur van mening lid te willen blijven van de bond.  

18.4 Tevens merkt de voorzitter op dat we allemaal (meerdere verenigingen) ons steentje 

bijdragen. Wij hebben in verhouding maar een klein bondsbureau. De kosten van Model 1 gaan van  

€ 12,55 naar € 15,00. De W-licentie van € 32,60 wordt € 25,00. Als je straks aan de regionalen 

meedoet, moet je betalen. De voorzitter neemt de conclusie mee naar de bondsraad. De vereniging 

betaalt nu per lid een vaste bijdrage. Aan bondsgeld betaald de vereniging € 280. Waar het naar 

toegaat is nu onbekend. In de tweede helft van dit jaar komen we hier meer van te weten.  

18.5 Model 2 : Hierbij wordt aangegeven dat alles erin zit. Je leest daarbij een verschuiving van 

8000 naar 3500 leden. Bij model 1 kan je ook zoveel leden minder verwachten. De vraag van Koen 

Verf of er nog iets verandert aan het betalen van bondsgeld bij een dubbel lidmaatschap wordt 

meegenomen naar de Ledenraadpleging.  

19 Realisering nieuwe berging voor terrasstoelen en materialen  

Inhoud-technisch en financieel ligt er een aardig plan. We zijn blij de huidige container te kunnen 

vervangen voor een aardige prijs. Jozias de Zeeuw verklaart het een en ander.  De kluscommissie 

heeft een plan ingediend voor het  vervangen van de container.                                                              

Het gaat daarbij om een houten opstal waarin tuinmateriaal en een aparte berging voor de 

terrasstoelen gerealiseerd kan worden. Boekhoudkundig gezien vraagt Bram Kruseman het e.e.a. 

over de afschrijving. Men komt hier later op terug.  

20  Stand van zaken aanpassing accommodatie 

 20.1 Afhankelijk van de uitkomst van het gestelde onder 19 moet er binnen redelijke termijn een 

voorstel komen voor het aanpassen van de toiletten/garderobe/ keukenmagazijn.  

20.2  Cor Hooijer ( zie punt 2 ) heeft het oude plan van Ton Jetten ingediend. Het bestuur is van 

mening dat het stuk van Cor Hooijer te laat is ingediend. Zij had minimaal 6 weken voor de 

ledenvergadering ingediend moeten worden. Er ontstaat een meningsverschil over de genoemde 6 

weken. Het bestuur zoekt dit alsnog uit.  

20.3 Het ingediende plan door Cor Hooijer gaat uit van een uitbouw van de bestaande hal met 

een entree, garderobe en een geïntegreerde berging voor stoelen en materiaal. Martin Borst vraagt 

of de plannen niet gecombineerd kunnen worden. Na uitgebreide discussie wordt besloten dat op 

korte termijn Cor Hooijer, Ton Jetten , Jozias de Zeeuw en Ad Kooijman met elkaar in overleg gaan  

om te kijken of er een gezamenlijk plan kan worden ontwikkeld.                                                                                           

Bram Kruseman zal zich bij deze groep voegen als coördinator/gespreksleider en tevens 

ondersteunend meegaan in de gespreksvoering. De voorzitter zal in deze groep het bestuur 

vertegenwoordigen vanwege de financiële randvoorwaarden en vraagt  van beide partijen een 

uitgewerkt voorstel. Jozias de Zeeuw merkt op dat de tijd voor hem beperkt is/wordt.                     

Cees van Duin vraagt om een tijdsbestek. Om alles op papier rond te hebben noemt de voorzitter als 

streefdatum september 2018. Cor Hooijer en Ton Jetten zullen zorgdragen voor een goede 

onderbouwing en cijfermateriaal op redelijke termijn voor het ingediende plan.   




