
 
Verslag Algemene ledenvergadring vrijdag 11 oktober 2019. 
 
Bestuur: 
- Monique Alefs    Voorzitter 
- Sasja de Bruijn   Secretaris 
- Henk Gerritsen    Penningmeester 
- Carlo Thilleman   Algemeen bestuurslid, voorzitter TC 
- Frédéric Orban   Algemeen bestuurslid 
- Peggy Pauwels   Algemeen bestuurslid 
- Ruud van Leest   Algemeen bestuurslid 
 
Afwezig met kennisgeving Sofia Bouzomita, Algemeen bestuurslid. 
 
 

1. Opening  
De voorzitter heet iedereen welkom. Ze is verheugd over de grote opkomst voor 
deze vergadering. 
 

2. Mededelingen 
De voorzitter deelt mee dat Ton Chan zijn taak als bestuurslid heeft neergelegd. 
Vanwege werk en gezin was het niet haalbaar voor Ton om aan te blijven als 
bestuurslid. 
 

3. Ingekomen stukken 
De voorzitter vraagt Suzan Herman de ruimte te verlaten, dit vanwege een 
verzoek dat het bestuur ontvangen heeft om Suzan erelid te maken. Het bestuur 
heeft besloten dit verzoek in te willigen. We gaan over tot stemmen. Alle 
aanwezigen zijn voor. Suzan is al sinds 1976 lid. Zij zet zich belangenloos in voor 
de TC, als wedstrijdcoördinator en als jury aanspreekpunt. Nadat Suzan de 
ruimte weer kan betreden ontvangt zij een bos bloemen en wordt ze vernoemd 
tot erelid. 
 

4. Vaststellen notulen ALV 4 juni 2019 
Er zijn geen op of aanmerkingen over de notulen, bij deze worden ze vastgesteld. 
Joris Zaman zal de notulen van deze avond lezen.  
 

5. Bijpraatrondje door bestuursleden 
De voorzitter vertelt over de afgelopen maanden, waar het bestuur zich met 
name heeft beziggehouden. Fred licht kort toe, bij punt 7 meer hierover. Carlo 
houdt een kort praatje waar hij mee bezig is geweest. Hij vraagt of er mensen 
interesse hebben in de vacature materiaalbeheerder. Hij vraagt de trainers ter 
heringering een inventarisatie lijst te maken, wat zijn de wensen en wat is er 
nodig aan materiaal. Carlo heeft 18 reacties gekregen op de enquete die hij 



uitgezet heeft. Ter inventarisatie waar de behoefte ligt.Henk  geeft aan dat hij 
bezig is geweest met achterstallige betalingen, vanwege Sofia haar afwezigheid 
ligt Henk toe dat er zich enkele sponsoren hebben gemeld. Kya, Yara en Luctor. 
Ook Malou Seghers sponsor. Ilse vraag of er een sponsor gevonden kan worden 
voor de lunchpakketjes voor de vrijwilligers. Hier is Sofia mee bezig. 
Ruud vertelt meer over zijn bezigheden bij punt 6. Peggy stelt zich voor als 
vertrouwenspersoon, daarnaast heeft ze de AVG bekeken en herschreven. 
 
Daarnaast is er overleg geweest met Invictus, HVV, Novitas en Scheldesport. 
 

6. Vrijwilligersbeleid  
Ruud neemt ons mee in het vrijwilligersbeleid, het ontstaan ervan en de 
noodzaak om dit weer te introduceren. Er is nu te weining continuïteit en 
structuur. Ruud vraag aan de aanwezigen of er op of aanmerkingen zijn. Mick 
geeft aan dat er tijdens de clubkampioenschappen weinig leden zijn. Dit zou een 
mooie kans zijn om (nieuwe) ouders warm te krijgen voor de club en daaruit 
voortkomend vrijwilligers. Ilse oppert het idee om het Reynaertcollege te 
benaderen voor maatschappelijke stage. Ben heeft een tip over hoe het beste 
vrijwilligers te benaderen. Ronald vraagt of er meer rekening gehouden kan 
worden met wanneer hij ingezet wordt. Dit is niet haalbaar, er gaat een algemene 
mail uit naar vrijwillegers. Kun je niet, dan ben je daar vrij in om dit aan te geven. 
Streven is om alle nieuwe vrijwilligers 2 dagdelen in te zetten tijdens een 
seizoen. 
Alle aanwezigen gaan akkoord met het vrijwilligersbeleid. We evalueren deze in 
2021 
 

7. Huishoudelijk regelement  
Fred vraagt of er vragen zijn aangaande het huishoudelijk regelement. 
Opmerking in het algemeen. Het is een richtlijn, trainers kunnen naar eigen 
inzicht omgaan met bepaalde zaken, zoals telgebruik, tijd van afmelden enz. 
Aandachtspunten voortkomend uit het regelement; Kluisjes, is dit te realisren, 
dekt verzekering RKHAV breuk/verlies oid aan prive spullen? Atleten worden 
steeds vaker later opgehaald. Deze punten worden opgepakt. Het huishoudelijk 
regelement wordt goedgekeurd, in achtneming dat bovenstaande punten 
aangepast worden. 
 

8. Rondvraag 
Ines vraagt om verheldering mbt foto’s plaatsen na een wedstrijd. Peggy zal nog 
eea nakijken hierover. AVG is te vinden op de site. 
Mick geeft aan dat hij niet in zijn eentje materiaal man wil worden, kan dit een 
groep mensen worden. Stefan heeft via de mail een soortgelijke vraag gesteld, 
Carlo pakt dit op. 
Audrey vraagt naar de mogelijkheid om in de winter op zaterdagochtend te 
trainen, kan en mag dit (HVV veld nodig?) Fred pakt dit op. 
Stefan vraagt per mail, clubkassponsering van Rabobank, Sofia gaat hier 
achteraan. Tevens vraag Stefan of het sponseren van de grond komt.  Zoals 
eerder vernoemt hebben we inmiddels een aantal sponsoren gevonden.  Hoe zit 
het met de hal vraagt Stefan, deze wordt gesloopt door de gemeente. Verder wilt 
hij weten hoe en wat mbt klusgroep. Carlo is hier mee bezig. 



De voorzitter bedankt ieder voor zijn aanwezigheid. We sluiten af met een hapje 
en drankje. 
 
 
De voorzitter       De secretaris 
Monique Alefs       Sasja de Bruijn 

 
 


