
v.v. Bunnik’73 

(concept)notulen digitale Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2021 

• Deze vergadering betreft de jaarvergadering over het verenigingsjaar 2019-2020, die wegens 

Covid-19 was uitgesteld en uiteindelijk digitaal is gehouden.  

• Er zijn (inclusief het bestuur) 17 leden die deelnemen aan de vergadering. Hans de Ligt neemt 

als gast deel aan deze digitale vergadering. De secretaris bewaart de lijst met deelnemers.  

• Wouter Hoekman is de host voor deze digitale vergadering en hij verzorgt de techniek.  

 

1.  Opening door de voorzitter om 19.30 uur 

De voorzitter heet de deelnemende leden van harte welkom, in het bijzonder ereleden/leden van 

verdienste. Het is de eerste keer dat de vereniging een digitale ALV houdt, onder deze bijzondere 

omstandigheden is het helaas niet anders.  

De voorzitter maakt verder melding van de bijzondere verdiensten van de klusgroep, die de zeer 

beperkte openstelling van het clubgebouw heeft gebruikt om veel werkzaamheden te verrichten, 

zowel in de kantine als de bestuurskamer. De voorzitter praat de leden bij over de uitgevoerde 

dakreparatiewerkzaamheden en voor het overige noemt de voorzitter de zaken die ook in het 

verstrekte jaarverslag van de secretaris aan de orde komen.  

2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken te bespreken.  

3. Notulen ALV d.d. 27 november 2019 en 1 september 2020 

De conceptnotulen van deze beide vergaderingen worden goedgekeurd. N.a.v. de notulen van 27 

november 2019 wordt er nog wel een aantal opmerkingen geplaats: 

• Eef Goes merkt op dat hij graag een reactie had gezien op het stuk dat hij voor de 

vergadering van 27 november 2019 aan het bestuur had gezonden.  

• Er wordt terecht op gewezen dat het de trieste omstandigheid van het overlijden van erelid 

John de Loze op 11 november 2019 ook vermelding verdiend in deze notulen. Op 14 

november 2019 is er wel een mooi stuk over John verschenen op de verenigingssite.  

• Eef – zelf erelid – merkt op dat de vermelding van ereleden op de bordjes in de kantine niet 

actueel is. 

• Over de hockeyclub: de voorzitter merkt op dat er momenteel slechts beperkt sprake is van 

samenwerking, er is summier contact. Wellicht dat dit in de toekomst anders komt te liggen.  

 

4. Jaarverslag van de secretaris 

Het jaarverslag van de secretaris wordt besproken. Het betreft een bijzonder jaar als gevolg van 

Covid-19, maar kort gezegd maakt de steun en trouw van de leden en de ondersteuning door de 

overheid het mogelijk dat de vereniging nog steeds financieel gezond is. We hopen op betere tijden 

waarin er weer volop gevoetbald kan worden.  

5. Jaarverslag van de penningmeester en begroting seizoen ’20-‘21 

De penningmeester licht aan de hand van de stukken het financiële jaarverslag toe alsmede de 

(lopende) begroting. Eef Goes vraagt in het bijzonder een toelichting op de post bijzondere baten en 



wijst erop dat er nog een omissie in de cijfers zit. Met deze terechte opmerking is de conclusie in 

ieder geval dat het seizoen met een beperkt positief resultaat wordt afgesloten.  

Er wordt op verzoek van de leden ook nog een toelichting gegeven op de schoonmaakkosten en de 

huuropbrengsten van Partou Kinderopvang.  

6. Verslag van de kascommissie 

De voorzitter leest het verslag van de kascommissie voor, dat ook aan de digitale vergadering wordt 

getoond. Het financiële jaarverslag en de rekening en verantwoording worden door de ALV 

goedgekeurd, dit strekt het bestuur conform de statuten tot decharge.  

7. Verkiezing van bestuursleden 

Er hebben zich geen kandidaten voor het bestuur gemeld, het bestuur heeft zelf ook geen 

kandidaten voorgedragen. Het bestuur zal ten behoeve van de volgende ALV een overzicht 

verstrekken van de verschillende termijnen van de bestuurders, zodat beter zich bestaat op welke 

bestuurder in welke bestuurstermijn loopt. Daarmee wordt duidelijk(er) wie al dan niet herkozen kan 

of moet worden.  

8. Verkiezing van de kascommissie 

De ALV kiest de kascommissie in dezelfde samenstelling: Gerard Overbeek en Theo Beemer. De 

voorzitter dank de commissieleden voor hun werk en hun bereidheid om wederom beschikbaar te 

zijn.  

9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

 

• Erik Versteeg dankt het bestuur. Verder vraagt hij naar de stand van zaken van het 

beleidsplan. Dit is reeds gepubliceerd op de site.  

• Eef Goes vraagt voor een volgende vergadering om een schema/aftreedrooster van 

bestuursleden. Verder mist hij een verslag van de Hans van Dijk-stichting. De voorzitter licht 

toe dat het geld bij Bunnik’73 is gestort. Arno Bloemkolk merkt verder op dat aan het 

vermogen van de stichting niets toe te voegen is, het betreft ongeveer 7.000 euro.  

• Er wordt aandacht gevraagd voor de website: de foto’s zijn gedateerd. Het bestuur vindt dat 

ook, maar er is veel te doen en er is op dit moment niet iemand die op regelmatige basis 

nieuwe stukken en foto’s voor de website kan leveren.  

• Er wordt gevraagd waarom er geen afscheid is georganiseerd voor Gerrit Boeket, waarop de 

voorzitter meedeelt dat Gerrit absoluut geen aandacht meer wilde – het was zijn wens om 

daar verder niet meer bij stilt te staan.  

• Eef vraagt zich af of er wel aandacht is geweest voor het afscheid van Aswin Menke, dat kan 

de voorzitter volmondig beamen.  

• Tot slot verzoek Eef om de financiële stukken nagezonden te krijgen.  

• Rik de Neef: bevestigt dat ook de jeugd zeer nadrukkelijk heeft stilgestaan bij het afscheid 

van Aswin, die zo veel jaren ziel en zaligheid aan de club heeft gegeven.  

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering, dank alle deelnemers en Wouter Hoekman in het bijzonder, die de 

techniek van deze digitale vergadering voor zijn rekening nam en er voor zorgde dat alles gladjes is 

verlopen.  


