
 
 

Notulen Algemene Leden Vergadering dd 29 februari 2012 

 

Aanwezig : Willem K. , Ruud de J. , Alfred , Willem t. W. , Erwin , Ruud B. en René. 

 

Afwezig met kennisgeving : Marcel 

 

1. Opening : 

 

Onze beoogde nieuwe voorzitter Willem Korten opent de vergadering stipt om 8 uur en heet alle 

aanwezigen hartelijk welkom. 

 

2. Vaststellen agenda : 

 

De agenda wordt ongewijzigd overgenomen. 

 

3. Binnengekomen stukken : 

 

Er is niks op het secretariaat geland. 

 

4. Goedkeuring notulen A.L.V. 2011 en jaarverslag secretaris : 

 

Allen hebben de notulen uitvoerig bestudeerd op de website van de P.V. Er zijn geen vragen en 

of opmerkingen. Het verslag van de A.L.V. 2011 wordt dan ook vastgesteld. 

De secretaris draagt voor uit eigen werk, altijd weer een van de hoogtepunten.... 

 

5. Verslag penningmeester en bespreking van de cijfers van het afgelopen jaar : 

 

René v/d Werff merkt op dat de cijfers er overzichtelijk uit zien. Er zijn verder geen vragen. 

 

6. Verslag kascommissie, dechargering bestuur en verkiezing nieuwe kascommissie : 

 

De kascontrole is weer plezierig verlopen. De penningmeester schiet wel eens iets voor. Dat 

kan voor verwarring zorgen. Tip van de commissie : alles met de P.V. pinpas doen. Overigens 

klopten de cijfers weer als een bus! Het kasboek voor 2012 is weer up to date voor een nieuw 

verenigingsjaar. De kascommissie stelt dan ook voor om het bestuur te dechargeren voor het 



gevoerde financiële beleid. Aldus geschiedt. De kascommissie wordt uitgebreid met een 

persoon te weten Ruud Bon. Bij de volgende controle  in 2013 wordt dan bepaald welke twee 

heren de controle van de boeken gaan uitvoeren. De voorzitter bedankt Marcel en Alfred voor 

hun inbreng. 

 

 

 

7. Bestuurssamenstelling : 

 

Er zijn geen wijzigingen gepland. Het bestuur is compact van samenstelling en heeft korte lijnen 

met elkaar. Zo kan er daadkrachtig en snel worden gehandeld. Waar nodig kunnen we wel Ad 

hoc een commissie instellen om bepaalde zaken extra te onderzoeken en uit te werken en ter 

beoordeling aan het bestuur voor te leggen. 

 

We moeten alleen nog wel een voorzitter hebben. Aan de vergadering wordt voorgesteld om de 

algemeen adjunct Willem Korten te benoemen tot voorzitter. Willem houdt een een kort maar 

vurig betoog, waarin hij zijn kandidatuur kracht bij zet. Hij wordt met algemene stemmen 

gekozen. Gefeliciteerd met je benoeming Willem. 

 

8. Begroting 2012 : 

 

Alle succesvol gebleken activiteiten zijn op de begroting gezet. Er volgt een levendige discussie 

over Sinterklaas, Kerstmarkt, Defensiedagen, Motortocht, Vissen, Digitenne, enz. Het bestuur is 

van mening dat in het verleden succesvolle uitjes geen garantie geven voor de toekomst. Dit 

heeft te maken met de individualisering van de samenleving die steeds verder voortschrijdt. Het 

bestuur staat er wel altijd open voor goeie of oude ideeën in een nieuw jasje. We houden in 

beginsel vast aan de begroting, met dien verstande dat er al wat geld overschiet omdat de 

geplande schaatsactiviteit niet is doorgegaan vanwege de natuurijs periode van de afgelopen 

tijd. Zoals in punt 7 al aangestipt worden er Ad Hoc enkele commissie ingesteld. 

Te weten: 

De Kerstmarkt - commissie, een activiteit van René van der Werff. 

De Fietstocht - commissie een activiteit van Ruud Bon. 

De Defensiedagen - commissie een activiteit van  Ruud de Jong. 

 

9. Plannen voor 2012 : 

 

Zijn allemaal ter sprake gekomen tijdens de behandeling van de begroting. 

 

10. Toegevoegde onderwerpen : 

Er waren geen toegevoegde onderwerpen. 

 

11. Rondvraag : 

Alfred : Complimenten voor het bestuur ga zo door. 

Willem t. W. : Ga zo door. 



Ruud B. : Jammer dat de motortoertocht gelijk wordt gehouden ( 11 mei) met een cursus voor 

kaderleden van het SPOV. 

Erwin : Jubilarissendag 2012 is op 14 september.  Zie website P.V. 

 

 

12. Sluiting : 

 

Onze kersverse voorzitter Willem bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de 

vergadering om 21.25 uur. 


