
Notulen Algemene Ledenvergadering v.v. Bunnik’73 
 
Datum: woensdag 27 november 2019 te 19.30 uur 
 
16 (ouders van) leden (inclusief de bestuursleden) zijn aanwezig, zie daartoe de presentielijst 
waar de secretaris over beschikt.  
 

1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering om 19.35 en heet iedereen welkom, er zijn 16 leden 
(inclusief bestuur) zijn aanwezig.  
 

2. Ingekomen stukken 
 
Afwezig met bericht van verhindering: Eef Goes, Herman Veenbrink, Tom van de brug, Ben 
Bosveld, Anneke van Zijl en Aswin Menke.  
De secretaris bespreek een stuk dat Eef aan het bestuur heeft gezonden en dankt Eef voor 
de verbeterpunten die hij aandraagt met betrekking tot bestuurszaken. Daar waar dingen 
beter kunnen pakt het bestuur dat op.  
 

3. Notulen  
 
De notulen van de algemene ledenvergadering van 24 mei 2019 worden goedgekeurd en 
vastgesteld.  
 

4. Jaarverslag van de secretaris 
 
Naar aanleiding van het jaarverslag dat van tevoren is verspreid wordt een aantal vragen 
gesteld. Gijs van Lunteren vraagt aandacht voor de omstandigheid dat de zonnepanelen niet 
functioneren. De voorzitter merkt op dat daar aan gewerkt wordt, er moet een storing 
worden verholpen en de panelen moeten waarschijnlijk ook worden opgehoogd, om ze 
minder kwetsbaar te maken voor water op het dak.  
 

5. Jaarverslag van de penningmeester  
 
De penningmeester licht aan de hand van de tijdens de vergadering overgelegde balans en 
winst- en verliesrekening de stand van zaken toe over het afgelopen seizoen. Ook wordt de 
begroting voor het nu reeds lopende seizoen besproken. De cijfermatige overzichten blijven 
op verzoek ter inzage van de leden beschikbaar.  
 

6. Verslag van de kascommissie en verkiezing leden kascommissie 
 
Het verslag van de kascommissie wordt gedaan door de leden van de commissie: de 
commissie stelt voor om decharge te verlenen aan de penningmeester en het bestuur in het 
algemeen. De commissie doet een aantal aanbevelingen, met name met betrekking tot de 
incasso van de contributie, daar moet het bestuur beter bovenop zitten. De bestuur neemt 



deze aanbeveling over. De vergadering verleent decharge aan het bestuur over het 
afgelopen jaar.  
 
Omdat de statuten die voorschrijven, staat ook de verkiezing van de leden van de 
kascommissie op de agenda. De huidige leden zijn opnieuw beschikbaar en worden 
herkozen. Met veel dank voor hun werkzaamheden namens de voorzitter.  
 

7. Verkiezing bestuursleden  
 
De statuten schrijven voor dat de verkiezing van de bestuursleden een vast onderdeel van de 
agenda is. Er zijn geen bijzonderheden te melden, er is op dit moment geen positie 
verkiesbaar.  

 
8. Diverse mededelingen van het bestuur 

 
• Er is sprake van structurele dak-lekkage, het bestuur is bezig hiervoor een bedrijf te 

zoeken.  
• Communicatie door het bestuur: Eef Goes ziet graag meer communicatie door het 

bestuur, daar heeft hij wel een punt. Voornemen van het bestuur om dit meer te 
doen.  

• Grote Clubactie: niet gedaan, er ontbraken handjes en animo.  
• Rabobank actie: daar is wel aan meegedaan.  
• De voorzitter deelt kort de stand van zaken met betrekking tot de SVO mee.  
• Overzicht leden/ereleden moet bijgewerkt worden.  
• De voorzitter prijst alle vrijwilligers die dit seizoen weer veel gedaan hebben voor de 

club. In het bijzonder worden nog genoemd Willem de Wit, die zich erg heeft ingezet 
voor de sponsoring, en Jos Raets, die het bestuur intensief geholpen heeft met het 
incasseren van achterstallige contributies.  

 
9. Rondvraag en sluiting 

  
 

• Gijs van Lunteren: Wanneer krijg ik het concept beleidsstuk van de TC terug?  
Voorzitter: Deze week komt het TC stuk terug van de voorzitter. Verder: Is er een 
nieuwe trainer (gaan geruchten)?  Voorzitter: dit speelt helemaal niet, klopt gewoon 
niet.  

• Ernesto Rissseuw: volgende keer nog een herinneringsmail vlak van tevoren zenden. 
Goede suggestie. 

• Gerard Overbeek: Is er al contact met de hockey over samenwerking? Voorzitter: er 
is wel contact, maar nog wel vaag. Veel haken en ogen, maar de verenigingen 
houden elkaar op de hoogte.  

• Mirjam van de Wilt: clubkleding, de shirtjes zijn oud en ‘dik’. Kan daar eens naar 
gekeken worden? Voorzitter: er zijn vaste shirts, daar houden we vooralsnog aan 
vast.  

• Rik de Neef: de kastjes van de jeugd, daar hang ik wel eens wat op. Wie haalt daar 
spullen weg? Het bestuur kan daar geen antwoord op geven.  

 



De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 20.30 en dankt iedereen voor de bijdragen. Er 
wordt een rondje aangeboden door het bestuur en wie wil kan blijven om voetbal te kijken.  
 


