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NOTULEN 

Algemene Ledenvergadering, 23-03-2021 via Microsoft Teams meeting 

 

    

  

 

Aanwezig bestuur : 
Rutger van Deurzen (Voorzitter) 
Orjan Vink (Penningmeester) 
Henk Visser (Algemeen bestuurslid) 
Jeroen Mertens (Algemeen bestuurslid) 
Vincent van Brussel (Algemeen bestuurslid) 
Claudia Baert (Algemeen bestuurslid) 
Michiel Smetsers (Secretaris) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In totaal 21 accounts zijn ingelogd (Bestuur en leden) 
 

 Aanwezig leden: 
Justin Baert 
Bas Bosscher 
Matthijs Bosch 
Thimo Derks 
Emile Heesters 
Tim Habraken 
Elysha Hollemans 
Hugo Smeets 
Rob Huijbers 
Leon 
Matthijs Cune 
Remi van Roemburg 
Ingmar Westerhof 
Winand Kanen 
 

 

 

Document status: 
 Naam Functie Handtekening Datum 

     

Voorzitter  Rutger van Deursen Voorzitter  23-03-2021 

Notulist Michiel Smetsers Secretaris  23-03-2021 

 

 

Document revisie status: 

Revisie Datum Doel 

1 23-03-2021 Voor info 
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# Besproken punten Actie 

1 

Opening voorzitter: 
De voorzitter opent de vergadering. 

Ter info 

2 

Proces uitleg: 
Agenda beschikbaar op de website.  
Graag op mute. Vragen graag stellen via de tekstfunctie of het “handje opsteken”.  
Stemmen voor zaken: via stemtool, dit is niet anoniem.  
Stemmen voor personen: via stemtool: anoniem.  
Alle leden mogen stemmen, behalve het bestuur.  
 

Ter info 

3 

Ingekomen stukken: 
Er zijn geen ingekomen stukken van leden. 
Er is een stemmingspunt toegevoegd door het bestuur. Dit is aangegeven bij de 
herinnering, 1 week geleden.   
Er heeft niemand anders zich aangemeld voor de beschikbare functies.  
Er is één opmerking geplaatst door Dhr. Matthijs Cune omtrent de benaming van 
agendapunt 9. Dit moet zijn “verslag kascommissie” en niet “goedkeuring verslag 
kascommissie”. Dit is inderdaad correct volgens de statuten en is direct aangepast.  
 

Ter info 

4 

Notulen Algemene Leden Vergadering 2020: 
De voorzitter vraagt of er opmerkingen of vragen op de notulen zijn: 
Vragen: 

- Ingmar: kunnen jullie het verslag van de tussentijdse ALV (15-12-2020) ook 
beschikbaar maken.  Actie: Michiel zal dit op de website zetten. 

- Matthijs Cune: Het vorige verslag gaf diverse malen “Matthijs” aan.  
 Graag dit in de komende notulen met achternaam aanvullen.  

De notulen van ALV 2020 zijn goedgekeurd.  
 

 
 
 
 
Michiel 
 
Michiel 
(Direct 
uitgevoerd) 

5 

Secretarieel jaarverslag 2020:  
Jeroen geeft een korte uitleg. Hij geeft ook een uitleg over de app die momenteel 
in gebruik is door de docenten en assistenten.  
Vragen:  

- Matthijs Bosch: hoe is de app opgesteld en hoe zorgt het bestuur dat dit 
veilig is. Jeroen geeft hier een (technische) uitleg over.  

 

Ter info 

6 

Jaarverslag wedstrijdcommissie:  
Geen opmerkingen of vragen.  

Ter info 

7 

Jaarverslag jeugdcommissie:  
Geen opmerkingen of vragen. 

Ter info 
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8 

Jaarverslag vertrouwenscontactpersoon: 
Er zijn geen meldingen gemaakt.  
De voorzitter geeft aan dat er gezocht wordt naar opvolging en komt hier zo 
spoedig mogelijk op terug.  
 

Ter info 

9 

Verslag kascontrolecommissie: 
Remi van Roemburg en Matthijs Cune hebben de kascontrole uitgevoerd en zijn 
unaniem tevreden.  
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen en daarmee geeft de ALV decharge aan 
het bestuur.  
  

Ter info 

10 

Benoeming kascontrolecommissie:  
Ingmar Westerhof en Remi van Roemburg bieden zich aan voor het komend jaar.  

Ter info 

11 

Vaststelling financieel jaarverslag en begroting 2021: 
Orjan geeft een overzicht en verduidelijking. Hij geeft ook een verduidelijking van 
de stemmingspunten.  
 
Matthijs Bosch: in het vorige tussentijdse ALV (15-12-2020) waren enkele 
personen tegen het voorstel voor contributieaanpassing. Waar blijft hun nieuwe 
voorstel?  Er is geen formeel voorstel ontvangen. Na de ALV heeft het bestuur 
contact gehad met enkele leden en is verder uitleg gegeven.  
 
De voorzitter bedankt de penningmeester.  
 

 
 
Ter info 

12 

Voorstel tot teruggave contributie en docentenvergoeding: 
 
Vragen vooraf:  
Ingmar: wordt de contributie actief of passief teruggegeven. Orjan: dit is “actief” 
omdat de incasso voor deze maand(en) niet wordt gedaan.  
 
Stemming 1: 1 maand teruggave contributie en 3 weken docentenvergoeding.  
86% akkoord, 0% niet akkoord. De rest is blanco. Dit besluit is aangenomen.  
 
Stemming 2: 1 maand extra teruggave contributie en totaal 4 weken 
docentenvergoeding, uitgebreid met 4 weken vergoeding voor de assistenten.  
92% akkoord, 0% niet akkoord. De rest is blanco. Dit besluit is aangenomen. 
 

 
 
Ter info 

13 

Verkiezing penningmeester: 
Stemming: 
13 stemmen voor, nul stemmen tegen.  
Orjan is hierbij voor de komende drie jaar aangesteld als penningmeester.  
 

Ter info 
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14 

Rondvraag:  
Orjan: bedankt de trainers en hoopt ze binnenkort weer te kunnen zien.  
Matthijs Bosch: geeft aan om te kijken of de app voldoet aan de veiligheidseisen. 
De voorzitter nodigt hem uit dit direct met Jeroen op te nemen.   
 

 
Ter info 

15 
Afsluiting: 
De voorzitter sluit de vergadering.  Ter info 

 


