
Notulen Algemene ledenvergadering 

Data: 25 oktober 2021 

Tijd: 20:00 uur 

1. Opening en vaststelling agenda. 

Arie Booij (vice-voorzitter) opent de vergadering. Arie heet de aanwezigen van harte welkom. 

2. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering 

Er zijn geen op- en of aanmerkingen op de notulen. Het verslag wordt hiermee goedgekeurd 

en vastgesteld. Arie bedankt de secretaris voor het maken van het verslag. 

 

3. Jaarverslag 2020-2021 

Ieder wordt bedankt voor het opstellen van de verslagen.  

Financieel verslag: Vraag wat de opbrengst is van de zonnepanelen. Dit zal in een volgend 

Kraaienroep worden meegenomen in het financiële verslag. 

Jaarverslag secretaris: GB 

Wedstrijs secretaris: GB 

Jeugd: GB 

Leden administratie: GB 

Sponsorzaken: Complimenten voor de commissie dat ondanks de Corona er veel Sponsoren 

zijn gebleven. 

Voetbalzaken: GB 

Alle jaarverslagen zijn goed gekeurd. 

 

 

4. Verslag van de kascommissie (Sjoerd Dias en Andre Middelbeek) 

Sjoerd Dias neemt het woord en geeft aan dat de kas en de boeken bestudeerd zijn, dat er 

geen onregelmatigheden zijn gevonden en dat deze daarmee akkoord zijn bevonden. Sjoerd 

en Andre worden bedankt voor hun werkzaamheden. 

 

5. Decharge bestuursleden 

De bestuursleden wordt decharge verleend voor hun werkzaamheden. 

 

6. Verkiezing kascontrolecommissie 2021-2022 

Sjoerd Dias treedt terug uit de kascontrolecommissie. Hij geeft het stokje over aan Lars 

Wouda. 

 

7.  Vaststelling van de begroting 

De belangrijkste posten binnen de begroting zijn toegelicht. Kosten zijn begroot op het jaar 

2019/2020. Dit is het laatste normale jaar voordat covid-19 is begonnen. De opbrengsten zijn 

voorzichtig ingeschat omdat covid-19 nog altijd aanwezig is. De begroting voor komend jaar 

wordt goedgekeurd door de leden. 

 

8. Vaststelling van de contributie 



Het bestuur heeft voorgesteld de contributie niet te verhogen. De leden stemmen hier mee 

in. 

 

9. Bestuursverkiezing 

Voorstel Eddie om toe te treden voor het komende jubileumjaar tot het bestuur. Leden 

stemmen in. 

 

10. Voorstellen en mededelingen van het bestuur  

10.1 Toelichting Agendapunt 10.1 (Opstalrecht Akkoord leden) In de afgelopen periode 

hebben wij ons complex verfraaid met de overkapping. In een eerdere vergadering heeft de 

ALV ingestemd met de bouw hiervan en ook de gemeente Edam-Volendam heeft hiervoor 

toestemming gegeven. Nu deze gereed is, moeten wij een recht van opstal vestigen. De 

grond waarop de overkapping staat is immers eigendom van de gemeente Edam-Volendam. 

Op grond van artikel 14.4 van de statuten vraagt het bestuur goedkeuring aan de ALV tot het 

vestigen van het recht van opstal ten behoeve van de gerealiseerde overkapping. Besluit: Op 

25 oktober 2021 heeft de ALV het bestuur wel toestemming gegeven tot het vestigen van 

een recht van opstal met betrekking tot de gerealiseerde overkapping. 

10.2 “Electrische” Fietsen/ Steps worden met regelmaat hier bij het gebouw of in de gang of 

binnen geparkeerd. Wij besluiten hedenavond samen met de leden dat dit niet wenselijk is. 

10.3 Juiste NAW gegevens aanleveren bij de Ledenadministratie. 

Te vaak maken wij mee, dat de “mail” gegevens, niet kloppen. Graag allen actief jullie 

gegevens doorgeven aan Jeep (ledenadministratie). 

10.4 Handhaving Rookbeleid. Leden besluiten dat we het huidige Rookbeleid gaan aanpassen 

14 stemmen van de 27 aanwezigen. Leden vinden dat er van maandag t/m vrijdag na 21 uur 

gerookt mag worden. Zaterdag blijft een rookvrije dag i.v.m. jeugdactiviteiten. Op zondag 

mag de hele dag worden gerookt. Voorwaarde is dat er gerookt gaat worden op de door het 

bestuur aangewezen plek. Hierover is gestemd met de Leden. Oproep vanuit bestuur om de 

handhaving met alle leden uit te voeren. 

 

11. Rondvraag 

• Kachel staat te loeien alle ochtenden op 20 graden. Mogelijk thermostaat vernieuwen. 

Dit moeten we meenemen in het inperken van de Gasrekening. (actie Bestuur) 

• Huidige douches zijn kostbaar wanneer deze vervangen moeten worden. Er dient een 

onderzoek te worden uitgevoerd welke passende oplossing hiervoor gevonden kan 

worden. (actie bestuur) 

• Heaters lijken verkeerd te hangen. Ze geven geen warmte in stand 2, wel in stand 1. Lijkt 

alsof ze uitstaan. Ze geven dan geen warmte meer. Ook stralen ze niet naar de bankjes, 

maar naar de gangpaden.  

• Deuren sluiten, zodat de warmte binnen blijft en niet naar buiten ontsnapt. Stickers op 

de deuren weer terug plaatsen die 20 jaar geleden op de deur hingen?!?! (Actie Bestuur) 

• KNVB staan wij nog onder wit shirt en zwarte broek. (Mathieu kan dit mogelijk 

aanpassen in sportlink en kijkt hiernaar) 

• Hoe gaat het met het leden aantal? Leden aantal is stabiel. Jeugd groeit. Senioren is 

stabiel.  

 

12. Sluiting 

Het bestuur dankt alle aanwezigen. 


