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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.
Aanvulling op Huishoudelijk Reglement
Bestuurssamenstelling.
Mededelingen jubileumcommissie
Rondvraag.
Sluiting.

Notulen (concept)

02. Mededelingen en ingekomen stukken
• We hebben 4 opzeggingen, dit zijn; Frank Duits, Ton Hollemans, Gerard Kortekaas en Els van OmbergenDuineveld.
• Ook zijn er 2 leden overleden, dit zijn Ina Wilderom-Huizer en Peter Fabel (Peter als gevolg van
coronabesmetting). Daarnaast is ook onze vaste invaller Jan Wempe als gevolg van de Corona overleden.
• Door de Corona zijn er ook een aantal leden besmet geraakt en hebben een vervelende ziekteperiode
doorlopen. We hopen als bestuur dat allen e.e.a. weer te boven zijn gekomen.
03. Notulen van de vorige jaarvergadering
• Er zijn geen vragen of opmerkingen op de notulen van 2 september 2019.
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 zijn 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.
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01. Opening
• Voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
• Omdat bestuur heeft besloten dat we i.v.m. gezondheidsrisico’s in kader van Corona voorlopig niet gaan
starten met het klaverjassen is ook het houden van de Jaarvergadering een probleem. Ondanks dat we
volgens het Huishoudelijk Reglement verplicht zijn hier invulling aan te geven, is besloten om de
agendapunten van deze vergadering alleen met het bestuur te behandelen en de leden in kennis te stellen
van wat er besproken is.

1

Algemene vergadering S.V. Spaarnwoude, Afd. klaverjassen

18 augustus 2020

06. Verslag kascommissie / benoeming kascommissie
• Bestuur heeft besloten, om in kader van de Corona, de controlewerkzaamheden van de kascommissie een
jaar door te schuiven. De Penningmeester heeft het financiële verslag en onderliggende stukken aan de
Voorzitter en Secretaris toegelicht. De saldi kwamen overeen met de dagafschriften van de bank.
• 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 weer; Ria van der Staaij met Aad van den Haak en Ruud Kruijer als reserve
kascommissielid.
07. Vaststelling van de contributie
• Verleden jaar is afgesproken dat de contributie met ingang van dit jaar verhoogd zou worden van € 40,00
naar € 45,00. Besloten is om gezien de coronasituatie de verhoging pas volgend jaar in te laten gaan.
• De contributies zullen door middel van automatische incasso afgeschreven worden van de rekeningen.
08. Aanvullingen Huishoudelijk Reglement
• Als voorstel wordt het Huishoudelijk reglement uitgebreid met een artikel “ Verklaring: Gelijke behandeling in
de sport”.
• Over deze aanvullingen zijn geen vragen of opmerkingen en worden daarmee (onder voorbehoud)
goedgekeurd. De tekst zal worden doorgevoerd in de definitieve tekst van het Huishoudelijk Reglement.
09. Bestuurssamenstelling
• Aftredend zijn; Voorzitter Henk Goebert, Secretaris Ron IJlstra en Penningmeester Ed Karman.
Zij waren allen herkiesbaar. Aangezien er zich geen nieuwe kandidaten hebben aangemeld, worden de
huidige bestuursleden herkozen.
• Vanuit de vergadering kwam de terechte opmerking dat volgens het Huishoudelijk reglement nooit het
gehele bestuur in één keer mag aftreden, maar aangezien het onze inschatting was dat er toch geen nieuwe
gegadigden zouden zijn waren al de drie functies beschikbaar gesteld.
10. Mededelingen Jubileumcommissie
• De jubileumcommissie bestaat nog steeds uit; Ruud Kruijer, Just Kramer, Marion de Jong, Karin van
Reeuwijk, Leen Koster en Co Wilderom.
• Omdat volledig onduidelijk is hoe de coronaproblemen zich gaan ontwikkelen heeft het klaverjasbestuur
besloten dat het niet verantwoord is om met grote groepen bij elkaar te komen (of in de bus te gaan zitten)
en daarom worden de jubileumfestiviteiten voorlopig een jaar doorgeschoven.
11. Rondvraag
• Geen vragen.

Voorzitter:

Notulist;

H.J. Goebert

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