
Financiële toekomst Asser Boys blijft aandacht vragen 
 
Door Sjoerd Rombout, Assen 30 november 2015 
 
Nadat eerst de commissies op de foto waren gezet, opende voorzitter Jan Puper de Algemene Leden 
Vergadering (ALV) bij Asser Boys op vrijdag 27 november 2015. Hij benadrukte nogmaals dat de ALV het 
hoogste orgaan is binnen Asser Boys en dat het bestuur, en hijzelf als ‘Burgemeester’, binnen de kaders 
handelt die in de ALV worden afgesproken. Enkele van die kaders zijn de afspraken over de financiën die 
zijn gemaakt op basis van het Rapport Bebingh. De kascommissie heeft akkoord gegeven op de 
financiële administratie, waarvoor onze 
penningmeester Jan Hennipman spontaan 
de complimenten kreeg van de leden. Wat 
echter zorgelijk blijft, is dat de helft van de 
opbrengst van de TT-baan naar de reserves 
zou moeten gaan, maar dat al het geld 
nodig is om de begroting sluitend te maken. 
Albert Meek gaf hiervoor een duidelijke 
waarschuwing.  
 
Op basis van de speciale ALV van mei 
2015, waarin de leden het bestuur mandaat 
hebben gegeven om de financiële 
voorstellen verder uit te werken, gaf Albert 
Meek een toelichting op wat er ondertussen 
is gerealiseerd. Er zijn al veel goede 
stappen gemaakt, maar er zijn ook weer 
enkele gaten in de begroting gevallen. Voorbeeld: door de koffie toch weer 1 euro te laten kosten, wordt 
er 1.000 euro gemist. Voor de financiële maatregelen geldt dat we nog meer stappen moeten zetten. De 
verschillende teams zullen extra goed hun best moeten doen. Het voorbeeld van de goed lopende rollade 
actie door de jeugd, krijgt hopelijk snel opvolging.  
 
Jan Puper benadrukte ook nog eens dat er nog enorm veel werk ligt wat maar niet kan worden opgepakt, 
noem het maar hoofdpijndossiers: Archief op orde brengen, status van privatisering goed op een rij 
zetten, contributie achterstanden wegwerken, energiebesparingen doorvoeren, en ga zo maar door. Het 
kost Jan nu al echt teveel tijd (40 tot 60 uur per week) en er zal moeten worden bekeken, hoe we die 
hoofdpijndossiers in de toekomst wel kunnen oppakken. Mogelijk komt er hiervoor een aparte ALV. 
 
Gelukkig waren er ook enkele positieve zaken te melden. De website is behoorlijk uitgebreid en het 
clubblad is vervangen door een digitale nieuwsbrief. Veel lof hiervoor gaat naar Remco Hennipman. De 
voorbereidingen voor het 100 jarig bestaan zijn gestart. En er waren verschillende jubilarissen waaronder 
Bert Elzinga als 25 jarig G-voetbal lid. Ook Ep Philips werd in het zonnetje gezet. Hij staat op plaats zeven 
in de 50+-galerij, maar is ondertussen al 60 jaar lid van de club. 
 
Jan Puper deelde nog mee dat er is besloten om de ledenadministratie en contributie inning van Jan 
Blauw en Albert Lammers over te dragen naar Jenny Hennipman. In de loop der jaren is de situatie 
behoorlijk veranderd, waarover Jan Puper, namens Albert, een verklaring voorlas. Met ingang van 1 
januari 2016 zal Jenny het over gaan nemen. 
 
Albert Meek verraste het bestuur met een sponsorcontract van de Rabobank dat kon worden 
ondertekend. Hiermee komt een behoorlijke bijdrage beschikbaar voor de jeugd en het G-voetbal.  
 
De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje en natuurlijk even natafelen over gaten in de 
begroting, hoofdpijndossiers, kan Jan Puper het wel volhouden en andere relevante zaken. 


