ALV 2018 met veel jubilarissen en een lid van verdienste

Assen, 21 januari 2019 – De Algemene Leden Vergadering van Asser Boys vond voor de 2de keer
plaats in de winterstop aan het begin van het nieuwe jaar. Het begint al een traditie te worden. Op
vrijdag 18 januari 2019 waren 65 leden aanwezig om te horen hoe Asser Boys er voor staat.
Voorzitter Jan Puper opende de ALV op de, op zijn bekende wijze, maar pas nadat Reinder Boer had
plaatsgenomen. Jan memoreerde het zware jaar dat we achter de rug hebben. 2018 zal altijd in ons
geheugen blijven als het jaar van het noodlottige auto ongeval. Voor de twee jonge mannen die
daarbij zijn overleden, maar ook voor de andere leden die ons zijn ontvallen, vroeg Jan om een
minuut stilte. Hij bedankte de aanwezigen voor de mooie stilte.
Nadat de aanwezigen akkoord gaven voor het publiceren
van de foto’s op de website, kon fotograaf Sjoerd
doorgaan met maken van foto’s van deze bijzondere ALV.
Bijzonder door de openheid die werd gegeven over
lopende en afgehandelde zaken, bijzonder door de
gezonde financiële situatie (maar alleen dankzij de
TT-camping) en bijzonder door de vele jubilarissen. En als
afsluiter het benoemen van Jan Puper als lid van
verdienste.
In de lopende zaken werd het rookvrij maken van de accommodatie besproken. De aanwezigen
gaven zinvolle tips over hoe daar verdere invulling aan kan worden gegeven. De sluitingstijden van de
kantine worden verder aangescherpt en Sjoerd gaf een toelichting op de ambitieuze plannen voor
het 100 jarig jubileum. Naast onder andere geldacties, een fietstocht en een feest, zal er ook een
wedstrijd worden gespeeld tegen FC Groningen. De “15 cent van Puper” bovenop de bierprijs zorgt
voor een mooie financiële reservering voor het 100 jarig jubileum.
Nadat ook Gert Kiel officieel is toegetreden tot het dagelijks bestuur, kreeg de penningmeester Jan
Hennipman na zijn overzichtelijke en heldere uitleg, decharge voor de financiën van het seizoen
2017-2018. Compliment aan Jan (en Jenny) voor de wijze waarop zij de financiën beheren.

En zoals gebruikelijk werden de jubilarissen in het zonnetje gezet. Het begon met Sonja Feijen die 25
jaar lid was in 2018. Naast 5 andere 25-jarige jubilarissen, 4 jubilarissen met 40 jaar en één 60-jarige
jubilaris, ging de aandacht met name uit naar 50-jarige jubilarissen. Totaal waren dat 10 leden,
waardoor de fotogalerij weer kon worden uitgebreid.

Zonder de anderen tekort te willen doen, waren de meest opvallende 50-jarige jubilarissen: Gerard
Bodde (staat altijd klaar), Marcel Kabbedijk (nu samen met zijn vader in de galerij) en de gebroeders
Warrie en Alex Lammerts. In de fotogalerij in de kantine kunnen de foto’s van de jubilarissen worden
bewonderd.

En in een poging het laatste woord te mogen hebben, pakte Sjoerd namens het bestuur nog even de
microfoon in de rondvraag: “Het huidige bestuur zit er grotendeels ruim 10 jaar. Vanuit een moeilijke
(financiële) situatie, heeft het bestuur, uiteraard samen met de medewerkers, leden en vrijwilligers,
er voor gezorgd dat we er weer goed voor staan. Jan Puper heeft daarin een cruciale rol gespeeld. Op
zijn manier overal aanwezig, maar ook overal helpend met steeds één doel voor ogen: wat is goed
voor Asser Boys.” Omdat Jan naast voorzitter, ook vrijwilliger was en is in allerlei verschillende rollen,
wordt hij benoemd tot lid van verdienste. Erelid zou ook goed passen, maar regels zijn regels.

Uiteraard sloot Jan Puper, onder de indruk van, en met dank voor zijn benoeming, de vergadering af
en nodigde iedereen uit voor een hapje en een drankje.

