
 

 
Onderwerp:  Algemene ledenvergadering 
Vergaderdatum: 18 september 2017 
 
Aanwezig:  Jaco Robbemont, Mieke, Marga de Beer, Piet Brink, Marleen Vermoen, 

Jolanda Robbemont, Arno van den Haak, Peter de Zeeuw en Derk Langeveld 
Notulist:  Derk Langeveld 

 

VERSLAG 

 

1. Opening 

Jaco opent  de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. 

2. Mededelingen &  
3. Ingekomen stukken 

Er zijn een aantal sponsoracties opgestart waarbij wij als vereniging aan deelnemen. De acties zijn: 
- AH sportpromotieactie 
- Jumbo spaaractie 
- Welzijnsactie vanuit de gemeente. 
 
Op 10 december wordt het Multifunctioneel centrum in Mijnsheerenland geopend. Op 10 december 
wordt er een badmintonmiddag met clinics voor de jeugd en volwassen gegeven. Er is gevraagd is of  
er deelnemers van andere verenigingen zijn die hieraan willen deelnemen.  
 
Recent is het activiteitenplan bijgewerkt en bij de gemeente ingediend ten behoeve van de subsidie 
aanvraag. Het activiteitenplan wordt nog doorgestuurd aan de leden. 
 

4. Notulen vorige ledenvergadering 

De notulen van de vorige ledenvergadering van 6 december 2016 zijn op hoofdlijnen doorgesproken 
en de ledenvergadering heeft deze goedgekeurd. 

  

5. Jaarverslag 2016/2017 

Jaco heeft een verslag  gemaakt van de belangrijkste gebeurtenissen van de vereniging van afgelopen 
jaar en heeft dit voorgelezen. Zie bijlage. 
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6. Vacature bestuur 

Sinds vorig jaar staat de vacature van penningmeester open. In de tussentijd is dit waargenomen 
door de voorzitter Jaco Robbemont en secretaris Derk Langeveld. Voorafgaand aan de vergadering 
hebben zich geen kandidaten gemeld. Besloten is dat Jaco en Derk dit voorlopig nog waarnemen en 
de vacature open blijft staan. 

(Na de vergadering heeft Ton van de Bosch aangegeven het penningmeesterschap aan te gaan). 

 

7. Jaarrekening  2017-2018 

De balans en exploitatierekening september 2016 – augustus 2017 zijn besproken en het document 
is bijgevoegd. Er zijn geen op- of aanmerking hierop gegeven. 

 

8. Bevindingen Kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Esther Baars en Martin Hage, heeft op 5 september 2017 de boeken 
over het seizoen 2016/2017 gecontroleerd  Zij hebben geen onregelmatigheden geconstateerd en 
verzoeken aan de ledenvergadering om decharge t e verlenen aan het bestuur. De ledenvergadering 
stemt hiermee in. 

9. Begroting 

De begroting wordt toegelicht, zie bijlage. Tijdens het overleg wordt besloten om vanwege het 
groeiend aantal jeugdleden 1/3 zaal erbij te huren van 19.30 – 20.00 uur voor de maanden oktober - 
januari. Hiermee samenhangend zal de reservering in trainingstijd van de recreantspelers naar de 
jeugd worden overgebracht. Als er recreantspelers willen trainen dan zullen deze meetrainen in de 
competitiespelers groep. De begroting wordt hier op aangepast.  

10. Rondvraag 

Marga: wij hebben het eerder gehad over een stroopwafelactie waarbij wij als vereniging 
stroopwafels inkopen en verkopen waarbij er een bijdrage voor de club overblijft. In verband met de 
diverse acties is besloten om dit voor dit moment te parkeren. 

Marga: het verzoek aan leden om te assisteren bij de jeugd. Idee van Piet om de ‘hanger van de 
avond’ ook bij de jeugd aanwezig te laten zijn. Op dit moment ook vragen aan de ouders 

Mieke: aan het eind van het seizoen was het te rustig waardoor er voor degene die wel aanwezig 
waren dat er weinig afwisselende partijen te spelen was. Kan het bestuur hier over nadenken wat 
hiermee gedaan kan worden. 

Marleen: het heeft even stilgelegen, maar ik zal weer mails sturen aan degene die moet hangen.  

11. Sluiting  



Jaco sluit de vergadering om 21.30 uur en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. 


