
Notulen Algemene Ledenvergadering v.v. Bunnik’73 
 
Datum: dinsdag 1 september 2020 te 20.00 uur 
 
16 (ouders van) leden (inclusief de bestuursleden) zijn aanwezig, zie daartoe de presentielijst 
waar de secretaris over beschikt.  
 

1. Opening door de secretaris, die waarneemt voor de voorzitter (die met bericht van 
verhindering helaas verstek moest laten gaan).  
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
Er zijn afmeldingen ontvangen van Eef Goes, Ton van de Brug en Wouter Hoekman 
(laatstgenoemde liet wel weten akkoord te zijn met de op de agenda geplaatste 
voorstellen van het bestuur). André Westerhout (voorzitter) moest zich op het laatste 
moment afmelden vanwege de geldende corona-maatregelen.  
 
3. Toelichting op deze extra ingelaste vergadering 
 

Deze vergadering is uitgeroepen met maar een specifiek doel: het bestuur wil graag 
toestemming van de vergadering voor een tweetal financiële verplichtingen die de 
vereniging wil aangaan in verband met dakrenovatie van het clubgebouw. In de 
uitnodiging voor de vergadering van vandaag is dat toegelicht, en het komt op het 
volgende neer. Aan het dak van ons clubgebouw dient hoognodig groot onderhoud 
plaats te vinden. Dit zit er al een tijd aan te komen, maar verder uitstel is niet 
verantwoord. Het bestuur heeft een keuze gemaakt uit een aantal dakdekkersbedrijven, 
nadat daartoe door het bestuur eerst offertes zijn opgevraagd en vergeleken. De 
opdracht is (onder voorbehoud) verstrekt aan Van Muijden Dakbedekking B.V. te Zeist 
voor een bedrag van euro 31.299,84 inclusief BTW (deze BTW is overigens 
verrekenbaar). Daarnaast heeft het bestuur de stichting De Versterking bereid gevonden 
om hiertoe een geldlening te verstrekken, zodat de vereniging niet zelf dit bedrag in een 
keer uit de eigen liquide middelen hoeft te voldoen. Het is nog niet zeker of deze lening 
daadwerkelijk wordt gebruikt, maar we houden die mogelijkheid wel graag open. De 
werkzaamheden kunnen starten in de loop van september 2020, net voordat het 
regenseizoen weer begint. De statuten van onze vereniging bepalen dat het bestuur voor 
het aangaan van verplichtingen boven een bedrag van (omgerekend) euro 22.727,00 
toestemming nodig heeft van de ALV, vandaar dus deze extra ingelaste ALV.  

4. De voorstellen die het bestuur in stemming brengt en op de agenda heeft vermeld:  

1. Verzoek om goedkeuring van de ALV aan de opdracht die door het bestuur onder 
voorbehoud is gegeven aan Van Muijden Dakbedekking B.V. 



2. Verzoek om goedkeuring van de ALV van het voorgenomen besluit van het 
bestuur om daartoe indien nodig een lening aan te gaan bij de stichting De 
Versterking. 

 
5. Enkele aanwezige leden stellen nog vragen naar aanleiding van de te verrichten 

werkzaamheden. Gijs vraagt of er nog werkzaamheden door de club zelf verricht 
kunnen worden, waarop wordt geantwoord dat dit zeker wel voor de hand ligt. Ook 
wijst hij erop dat het belangrijk is om goed te timen, we willen geen regen als de boel 
net open ligt. 
 

6. De voortellen worden vervolgens in stemming gebracht: Voorstel 1 wordt unaniem 
aangenomen door de vergadering.  Voorstel 2 eveneens, overigens met 1 lid dat zich 
onthoudt van stemming. 
 

7. Het bestuur dank iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering 
omstreeks 20.40.  
 


