Algemene vergadering S.V. Spaarnwoude, Afd. klaverjassen
Aanwezig van bestuur:

Ron IJlstra, Ed Karman en Jeroen van Bakkum (interim)

Aanwezig:

Jan Valbracht (als kandidaat voorzitter)
(Verder geen leden i.v.m. Covid-beperkingen)

02 augustus 2021

Afwezig met Kennisgeving:

Agenda
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Opening en vaststellen agenda.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Notulen van de vorige jaarvergadering.
Jaarverslag van de Secretaris.
Financieel jaaroverzicht van de Penningmeester.
Verslag kascommissie / benoeming kascommissie
Vaststelling van de contributie.
Bestuurssamenstelling.
Mededelingen jubileumcommissie
Rondvraag.
Sluiting.

Notulen (concept)

02. Mededelingen en ingekomen stukken
• Zoals ook in het jaarverslag al is gememoreerd hebben we dit jaar binnen onze afdeling te maken gehad
met 2 overlijdensgevallen; op 4 maart is ons lid Bas de Rooij onverwachts overleden en daarna is op 25
maart ook onze gewaardeerde voorzitter Henk Goebert na een kort ziekbed overleden.
• Verder zijn er ook een opzeggingen binnen gekomen van To Wempe-Holla, Emiel Borms, Dorien
Bruinooge-van Pommeren, Cees Jansen Hendriks, Just Kramer, Tonny Lemmers, Elly Nijssen-Holwerda en
Corrie Koelman-van Bezu..
03. Notulen van de vorige jaarvergadering
• Er zijn geen vragen of opmerkingen op de notulen van 18 augustus 2020.
Deze worden hierbij (onder voorbehoud) goedgekeurd met dank aan de notulist.
04. Jaarverslag van de Secretaris
• Het jaarverslag is ter informatie aan de leden toegestuurd.
Hierover komen vanuit de vergadering verder geen vragen of opmerkingen en worden daarmee (onder
voorbehoud) goedgekeurd.
05. Financieel jaaroverzicht van de Penningmeester
• Het financiële jaarverslag is ter informatie aan de leden toegestuurd.
• Het verslag geeft verder geen aanleiding tot vragen en of opmerkingen en wordt daarmee (onder
voorbehoud) goedgekeurd.
06. Verslag kascommissie / benoeming kascommissie
• Bestuur heeft besloten, om in kader van de Covid, de controlewerkzaamheden van de kascommissie ook dit
jaar even te beperken tot het huidige bestuur. De Penningmeester heeft het financiële verslag en
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01. Opening
• De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
• In kader van de covid-beperkingen en het formeel ontbreken van een voorzitter heeft het bestuur besloten
om, evenals vorig jaar, de jaarvergadering in klein comité te houden.
• Alle agendapunten van deze vergadering worden besproken en de leden worden daarvan d.m.v. de notulen
in kennis gesteld, waarna er nog gelegenheid is om opmerkingen te plaatsen of vragen te stellen.
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onderliggende stukken aan de aanwezigen toegelicht. De saldi kwamen overeen met de dagafschriften van
de bank en er waren verder geen onduidelijkheden.
Volgens Huishoudelijk Reglement mag de huidige kascommissie 3 jaar aanblijven en daarom worden zij
verzocht deze taak voor komende periode weer op zich te nemen. Zonder tegenbericht is de samenstelling
van de kascommissie dus nog steeds; Ria van der Staaij met Aad van den Haak en Ruud Kruijer als reserve
kascommissielid.

07. Vaststelling van de contributie
• 2 jaar geleden is afgesproken dat de contributie verhoogd zou worden van € 40,00 naar € 45,00. Besloten is
om gezien de covid-beperkingen de verhoging nog een jaar door te schuiven en pas volgend jaar in te laten
gaan.
• De contributies zullen door middel van automatische incasso afgeschreven worden van de rekeningen.
08 Bestuurssamenstelling
• Door overlijden van onze voorzitter Henk Goebert was er een vacature ontstaan voor deze functie.
• Gelukkig hebben we een vervanger gevonden in de persoon van Jan Valbracht, die we daarom als
kandidaat willen voordragen. De vergadering is daar positief over en de aanstelling wordt daarmee (onder
voorbehoud) goedgekeurd en is op de eerste kaartavond bekrachtigd.
• Aftredend zijn; Secretaris Ron IJlstra en Penningmeester Ed Karman.
Zij waren herkiesbaar en aangezien er zich geen nieuwe kandidaten hebben aangemeld, worden deze
bestuursleden weer herkozen.
• Los van het bestuur zoeken we nog wel een oplossing voor de aankoop en coördinatie van de prijzentafels!
09. Mededelingen Jubileumcommissie
• De jubileumcommissie bestaat nog steeds uit; Ruud Kruijer, Marion de Jong, Karin van Reeuwijk, Leen
Koster en Co Wilderom.
• Omdat nog niet duidelijk is hoe de covid-problemen zich gaan ontwikkelen, zal in de loop van de tijd
bekeken moeten worden of het haalbaar is om in mei ons jubileumfeest te houden.
10. Rondvraag
• Geen vragen.

Voorzitter:

Notulist;

J. van Bakkum (interim)

E. Karman
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11. Sluiting
• Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt eenieder voor zijn aandacht en
inbreng.
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