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Notulen Algemene ledenvergadering Maandag 4 oktober 2021 
 
 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: clubgebouw vv Omlandia 

Agenda 
1. Opening door Sven Gout  

 
Afmeldingen: Marcel de Boer, Jan Akkerman, Bert Balkema, Wim Bathoorn, Wim Kiel, Gerard Zijlema. 
 
De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat het een bewogen jaar is geweest. Tevens zijn de Corona 
maatregelen van (destijds) aangekondigd en wordt er stilgestaan bij het overlijden van de heren Oomkes en 
Kiel. 
 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering 7 juli 2020: er zijn geen opmerkingen geplaatst omtrent de notulen 
en deze zijn daarbij vastgesteld. 
 

3. Er vinden huldeblijken plaats van de heren Henk Groenbroek, Arend van Wijngeeren, Marcel de Boer,  Rob van 
Sleen en Mets Elgersma.  
 

4. Jaarverslag van de penningmeester: 
 

Er wordt het verslag van firma Bolhuis inzake de kascontrole voorgelezen en de penningmeester geeft uitleg 
omtrent de cijfers. Decharge wordt verleend. 
 
Hierop komen de volgende vragen: 
 

1. Kan de penningmeester de volgende keer de MJOP beter toelichten; 
2. Denkt de penningmeester aan de acties zoals die van de Rabobank; 
3. Kan het verslag korter de volgende keer op hoofdlijnen? 

 
5. Vaststelling contributies seizoen 2021/2022, deze blijven gelijk aan 2020-2021 

 
6. De begroting is vastgesteld waarbij de ALV graag wil zien dat er geïnvesteerd wordt in een waterontharder, 

vloeren/tegels en vervangen van de CV’s. de ALV geeft het bestuur mandaat deze investeringen te doen. 
 

7. De heren Peter Bleeker en Leo Drost zijn afgetreden. De heren Remo Krol (vz voetbalzaken) en Patrick Olthof 
(secretaris) worden gekozen. Vacant blijft de rol van voorzitter Communicatie & Media 
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8. Rondvraag: 
 

• Stienette Balkema vraagt of er ook sponsorblaadjes komen 

• Be Luider vraagt of we zeker weten dat alles wel wordt betaald in de kantine, mn op donderdagen. Trea 
geeft aan dat er steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd. 

• Michel Winter vraagt wat de staat is van de ballen en overige materialen. Besproken wordt dat er 
aandacht aan besteed wordt aan de vrijwilligers die dit regelen en er communicatie komt vanuit Remo 
hoe om te gaan met de materialen richting spelers, leiders en trainers. 

• Club van 50 krijgt nieuw bestuur. De heren Bleeker, Pierie en Hospers. 

• Henk Westers vraagt of 50 jaar niet ook als huldeblijken moet worden gezien. Het bestuur zal zich 
daarover beraden en op de volgende ALV hieromtrent een voorstel doen. 
 

 
De voorzitter sluit de ALV. 

 
 


