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Aangesloten bij de KNGU 

 
1. Opening 
Arno Pluk opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  
 
Statutair gezien zou 10% van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of 
vertegenwoordigd moeten zijn om een stemming te kunnen houden. Vanwege het feit dat er 
(net!) niet genoeg stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt de algemene vergadering 
gesloten. 
 
Opening Bijzondere Leden Vergadering  
De Bijzondere Ledenvergadering wordt geopend door Arno Pluk en hij heet de aanwezigen 
wederom welkom. Arno Pluk stelt Jessica van Oeveren voor als nieuwe voorzitter. Zij zal de 
rest van de vergadering leiden. Jessica licht de agenda toe.  
  
2. Verslag algemene ledenvergadering januari 2018 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen. De notulen worden vastgesteld.  
 
3. Jaarcijfers  
a. Jaarstukken 2018 

De penningmeester licht de jaarcijfers toe aan de hand van de balans en de verlies- en 
winstrekening. De penningmeester is tevreden, het gaat financieel goed met de club. Er is 
een positief resultaat van 8403 Euro. Dit wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen. De 
penningmeester vraagt aandacht voor het belang van de immateriële vaste activa voor de 
vereniging: het TK en daarnaast het bestuur.  
 
b. Kascontrolecommissie verslag en nieuwe verkiezing  

Maud Hendrickx en Elly de Jong hebben de administratie gecontroleerd. Zij hebben geen 
onregelmatigheden geconstateerd. De kascontrolecommissie beveelt aan de ALV décharge 
te verlenen. De kascontrolecommissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden in 2018. 
Maud neemt ook in 2019 de taak van lid kascontrolecommissie op zich. Zij wordt vergezeld 
door Vincent van der Zanden.  

 
c. Vaststellen begroting 2019 

De penningmeester licht de begroting toe. Er is een totaal begroot van 85.000 Euro, met een 
te verwachten resultaat van 0 Euro. De begroting wordt vastgesteld door de ALV.  
 
d. Contributievaststelling 2019 

Het bestuur stelt voor om de contributie te handhaven. De ALV stemt hiermee in.  
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4. Bestuur 
a. Angelique Robben, ledenadministratie: aftredend.  

Angelique treedt af als bestuurslid en ledenadministratie, maar blijft actief binnen de club. De 
penningmeester bedankt Angelique voor de goede samenwerking en is trots op het behaalde 
resultaat. Janes Otto bedankt Angelique eveneens en vraagt om een staande ovatie.    

 
b. en c. Uitbreiding bestuur en ondersteuning bestuur / vrijwilligers 

Het bestuur heeft in december 2018 een mail gestuurd met het nadrukkelijk verzoek om 
versterking. Hier is met enthousiasme gehoor aan gegeven; maar liefst 10 aspirant-
bestuursleden hebben zich gemeld. Zij stellen zich voor en vertellen met welke thema’s zij 
zich gaan bezighouden. 
 
● Erica Mooijekind - Weekhout stelt zich voor. Zij gaat zich bezighouden met 

(ondersteuning van) de organisatie van de clubkampioenschappen en het kamp.  
● Yvonne Schalk stelt zich voor. Zij gaat zich bezighouden met (ondersteuning bij het) 

organiseren van activiteiten en het opstellen van een jaar(activiteiten)kalender.  
● Geert Eisma stelt zich voor. Hij gaat het bestuur en de vereniging helpen om structuur en 

duidelijkheid te creëren. Ook wil hij actief meehelpen bij het ontwikkelen van 
jongerenbeleid en het opzetten van een jeugdraad 

● Ilona Benneker stelt zich voor. Zij gaat zich bezighouden met het jongerenbeleid en met 
contacten tussen het Technisch Kader en het bestuur.  

● Wouter Hollemans stelt zich voor. Wouter gaat zich onder andere bezighouden met 
inkoop en het mede organiseren van wedstrijden. Ook wil hij de verschillende disciplines 
binnen de vereniging in kaart brengen en onderlinge bekendheid genereren. 

● Wilfred van den Belt stelt zich voor. Hij wordt contactpersoon voor de gemeente en de 
KNGU. Ook gaat hij zich bezighouden met sponsoring.  

● Angela Watzeels stelt zich voor. Zij neemt de ledenadministratie over van Angelique en 
ondersteunt indien nodig bij activiteiten.  

● Deborah Pals is afwezig. Jessica stelt haar voor. Haar kracht ligt in visie en beleid en zij 
gaat zich daar dan ook mee bezighouden. 

● Joke Boetzkes is afwezig. Jessica stelt haar voor. Zij gaat zich bezighouden met een het 
in kaart brengen van de vereniging en met communicatie. 

● Jessica van Oeveren stelt zich voor en licht toe waar zij zich eerst op gaat richten: Veilig 
sporten. Daarnaast zal zij zich bezighouden met communicatie. 

 
De ALV stemt in met de toetreding van Erica, Yvonne, Geert, Ilona, Wouter, Wilfred, Angela, 
Deborah en Joke tot het bestuur.  
De ALV stemt in met de benoeming van Jessica van Oeveren tot voorzitter.  
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5. Datum volgende algemene ledenvergadering  
De datum wordt voor de volgende algemene ledenvergadering wordt vastgesteld op 23 
januari 2020. 

 
6. Rondvraag  
Vanuit de aanwezigen wordt gevraagd aan welke ondersteuning op dit moment het meeste 
behoefte is. Ook wordt gevraagd om concrete taken. Het bestuur geeft aan dat er in de 
komende tijd zal worden gewerkt aan een jaarkalender voor activiteiten (inclusief 
wedstrijden) en dat (onder andere) op basis daarvan concrete ondersteuningsvragen zullen 
worden uitgezet.  
 
De penningmeester bedankt Bakkerij Elias, Life & Garden Etten-Leur en café van De Drie 
Linden (Marktzicht), voor de sponsoring in natura.  
 
7. Sluiting  

Jessica van Oeveren bedankt alle aanwezigen en nodigt ze uit voor een borrel in het 
café.  


