Algemene Jaarvergadering Omni-vereniging SV Spaarnwoude
Aanwezig Bestuur Voetbal:
Aanwezig Bestuur Softbal:
Aanwezig Bestuur Klaverjas:

10 januari 2022

Edwin Ruijgrok, Michael Vink, Koos Pijnaker
Jeroen van Bakkum,
Ed Karman

Aanwezig van de Voetbal:
Aanwezig van de Softbal:
Afwezig met kennisgeving:
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Notulen
01. Opening
• De voorzitter opent deze Jaarvergadering seizoen 2020-2021 en heet aanwezigen van harte welkom.
• Toegelicht wordt dat deze vergadering, in afwijking van de Statuten en Huishoudelijk Reglement, in petit
comité en digitaal wordt gehouden. Deze vergadering was oorspronkelijk gepland op 24 november 2021
maar kon geen doorgang vinden i.v.m. de coronabeperkingen.
• De notulen van deze vergadering worden na afloop, als aanvulling op de reeds toegestuurde stukken,
informatief naar de genodigden van de afdelingen verstuurd. Als over deze notulen en toegestuurde
stukken vragen en/of opmerkingen zijn kunnen deze kenbaar gemaakt worden bij de OMNI secretaris.

03. Mededelingen van het bestuur
• Dit seizoen hadden we in maart te maken met het overlijden van Henk Goebert, maar omdat de vorige
jaarvergadering later is gehouden is dit al eerder gememoreerd in voorgaande notulen.
• Bij de Afd. klaverjas was er, i.v.m. het overlijden van Henk Goebert, een procedure opgestart voor een
herverdeling van taken in het bestuur en voor aanstelling van een nieuwe voorzitter.
• (Inmiddels kan vermeld worden dat Jan Valbracht bereid is gevonden om de rol als voorzitter van de
klaverjas, met ingang van seizoen 2021-2022, op zich te nemen. Jan was voorheen voorzitter bij de
klaverjasafdeling van Geel Wit).
04. Notulen Algemene Jaarvergadering Omnivereniging d.d. 28 april 2021 (seizoen 2019-2020!)
• Tekstueel;
Agendapunt 04, Notulen d.d. 28 november 2018 moet zijn 27 november 2019!
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen.
• De notulen worden verder goedgekeurd, met dank aan de notulist.
05. Jaarverslagen van de Afdelingen
Deze jaarverslagen zijn reeds behandeld in de afdelingsvergaderingen en in principe goedgekeurd.
• Jaarverslag Afd. Voetbal; geen schriftelijk verslag omdat mede gezien de coronabeperkingen niet zoveel
aan de orde was. Verder geen vragen of opmerkingen.
• Jaarverslag Afd. Honk en Softbal, geen vragen of opmerkingen.
• Jaarverslag Afd. Klaverjas, geen vragen of opmerkingen.
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02. Aanvullingen / wijzigingen agenda
• Geen.
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06. Verslag penningmeester
• Penningmeester geeft toelichting op het financieel jaarverslag en geeft aan dat de cijfers reeds zijn
besproken in de afdelingsvergaderingen. Het financieel jaarverslag Omnivereniging is een totaaloverzicht
en informatief van karakter. Algemene conclusie is dat we, ondanks de coronaproblemen, nog steeds een
redelijk gezonde vereniging zijn en hopen dat in stand te houden.
07. Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling van de Omni-vereniging;
Voorzitter:
Edwin Ruijgrok
Secretaris:
Ed Karman
Penningmeester:
Koos Pijnaker
Overige bestuursleden: Jeroen van Bakkum en Piet Roest (SB),
Michael Vink (VB)
Voorzitter klaverjas (vacature zal met ingang nieuwe seizoen worden ingevuld
door Jan Valbracht).
08. Ingekomen agendapunten
• Geen
09. Rondvraag
• Geen.

Voor akkoord
Voorzitter Omni-vereniging;

Secretaris Omni;

Edwin Ruijgrok

Ed Karman

…………………………………..

………………………………………..
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10. Sluiting
• Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn inbreng.
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