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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  
V.V. ASSER BOYS 
 18 januari 2019 

 
Notulen zijn in concept; tijdens de ALV 2020 (31 januari 2020) worden deze pas 
goedgekeurd.  
 

 
1. Opening 

Om 20.04 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Als vereniging hebben we een “klotenjaar” achter de rug. Het ongeval in september heeft diepe 
indruk gemaakt binnen de vereniging, maar ook in de hele gemeente Assen. De voorzitter bedankt 
een ieder voor alle blijken van medeleven. Hij geeft aan dat er helaas nog wel staartje achteraan zal 
komen. 
Hij vraagt een ogenblik stilte voor de dit jaar ontvallen leden. 
 

2. Vaststellen Agenda  
Agendapunt 9 “Presentatie 100-jarig jubileum” wordt naar voren gehaald als laatste punt voor de 
pauze. 
Extra agendapunt wordt toegevoegd: “8. Bestuursverkiezing”. 
 

3. Mededelingen Dagelijks Bestuur 
Er zijn afmeldingen van de volgende personen: B. Weggemans, F. Geers, A. Boer, A. Rossing, B. Dik, 
L. Eising, H. Korte, H. de Boer, H. Hovenkamp en H. van Solkema. 
 Het contract met de trainer Harm Hovenkamp is verlengd. Met de trainer van de dames wordt 

nog gesproken. 
 Binnenkort is  weer de “Winterwandeltocht”. 
 Sjoerd maakt foto’s voor de website. Is er iemand die daar bezwaar tegen heeft?” 

Niemand binnen de vergadering maakt bezwaar. 
 De presentielijst wordt ondertekend. Er zijn 65 leden aanwezig. 
 

4. Notulen ALV 19 januari 2018. 
Er is een toevoeging bij de ontwikkelingen van de TT-campings. We kunnen terugzien op een paar 
goede campings. De regels worden nog iets meer aangescherpt, met name op het punt van 
“brandjes”. Bij de TT wordt het maken van vuur niet toegestaan.  
Er wordt tevens melding gemaakt van het feit dat we bij de TT nog meer vrijwilligers nodig hebben. 
Hiervoor gaat een lijst rond met verschillende taken. Verder zijn er geen opmerkingen en de 
notulen worden aldus goedgekeurd en vastgesteld.  
 

5. Lopende zaken 
 Rookvrije generatie – Hoe denkt de vergadering erover? We gaan er wel iets aan doen. De 

suggestie wordt gedaan om een rookplek toe te wijzen. Niet om het helemaal te verbieden. 
Wel de zaterdag rookvrij, als onze jeugd speelt.  

 Strakker kijken naar de sluitingstijden – Dit is nodig. Asser Boys wordt wel wat in de gaten 
gehouden na het ongeval van vorig jaar. 

 Vergoeding – Voor de jeugdtrainers willen we weer een vorm van vergoeding gaan toekennen. 
Dit zal nog vastgelegd moeten gaan worden hoe wie hier vorm aan gaan geven. 
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6. Jubilarissen 

Ook dit jaar hebben we weer veel jubilarissen. 
25 jaar S. Feijen 40 jaar J. Posthumus 50 jaar B. Blauw 60 jaar  H. de Boer  

S. Coevert  R. Braxhoofden  G. Bodde   
 H. Weidgraaf  H. van Solkema  A. Lammerts   
 T. Blaauw  H. Korte  W. Lammerts 
 M. Toren     J. Joling 
 L. Eising    G. Kamminga 
     A. Meek 
     M. Kabbedijk 
     S. Rombout 
     R. Baas 
 In de pauze worden de betreffende foto’s toegevoegd aan de galerij. 
 
Pauze 
 

7. Presentatie 100-jarig jubileum 
Sjoerd geeft een toelichting bij de PowerPoint presentatie van de activiteiten van het 100-jarige 
bestaan. De activiteiten gaan gedurende het hele jaar 2019 door, met als afsluiting het grote feest 
in oktober 2019. 
 

8. Bestuursverkiezing 
Formeel gezien moet een nieuw bestuurslid benoemd worden in de algemene ledenvergadering. 
De vergadering is unaniem voor het benoemen van Gert Kiel, voorzitter jeugdcommissie, in het 
dagelijkse bestuur. 
 

9. Jaarverslag/ Financieel verslag seizoen  2017 - 2018 
De penningmeester Jan Hennipman geeft net als in voorgaande jaren een toelichting bij het 
financieel verslag. Opmerkelijk is de verhouding tussen het aantal spelende leden en niet-spelende 
leden. 
Luc Rengers vraagt hoe het verloop is binnen het ledenbestand? Is er aandacht voor exit-interviews 
en wordt er gedaan aan ledenwerving? Dat gebeurt soms wel. Misschien moet er wel gekeken 
worden naar een vorm van samenwerking met een aantal andere verenigingen. Ook moeten we 
kritisch kijken binnen onze eigen vereniging. 
Gert Kiel geeft aan dat er binnen de jeugd heel veel aan werving wordt gedaan. Ook worden er 
clinics gegeven. De ouderparticipatie moet wel omhoog. Je hebt ook goede leiders nodig. 
In de pers stond ook iets over de Asser jeugdcompetitie in de zaal. Daar doet Asser Boys niet aan 
mee. Asser Boys neemt met meerdere teams deel aan de KNVB-competitie. 
M. Kabbedijk verbaast zich nog steeds over de geldstromen op de campings. Kasgeld blijft een 
probleem. Voor de komende campings gaan er wel een aantal zaken veranderen. 
De penningmeester wordt bedankt voor zijn heldere presentatie van het financieel overzicht. 
 

10. Verslag Kascommissie 
Rudy Wijsbeek en Ron Coevert hebben de boekhouding gecontroleerd. Zij adviseren  de 
vergadering om de penningmeester decharge te verlenen. Aldus geschiedt. 
Beide heren blijven nog een jaar als lid van de kascommissie. 
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11. Vrijwilligersformulier 
Binnen de vereniging hebben we op verschillende gebieden behoefte aan extra vrijwilligers. 
Hiervoor is een formulier uitgereikt. Aan de aanwezigen wordt gevraagd om (als ze ergens voor 
voelen) om het ingevuld formulier in te leveren. 
 

12. Rondvraag 
Ivo Stikvoort: Hij vraagt aandacht voor de binnenkort te houden sportquiz. Mensen geef je 

op!!!! 
Rob Prak: Kosten zaalhuur zijn erg hoog. Is het een optie om de contributie voor zaalvoetbal 

te verhogen? Heeft op dit moment nog geen prioriteit. Bestuur houdt de vinger 
aan de pols. 

 
De meeste leden van het bestuur zijn nu ongeveer 10 jaar bestuurslid. De vereniging is uit een diep 
dal geklommen en is inmiddels een financieel gezonde vereniging. Sjoerd wil namens het bestuur 
graag één persoon specifiek naar voren halen, namelijk Jan Puper. Hij heeft enorm veel bijgedragen 
tot dit succes. Jan doet veel, krijgt ook weleens kritiek en bemoeit zich natuurlijk overal mee. Dat 
laatste heeft tot gevolg dat hij soms wat te veel op zich neemt en is dus nog wel een 
verbeterpuntje. Maar voor al zijn werkzaamheden de afgelopen jaren wel een reden om Jan Puper 
te benoemen tot “Lid van Verdienste”. 
 

13. Sluiting 
De voorzitter bedankt de leden voor hun komst en sluit de vergadering om 22.15 uur. 

 
 
 
Notulen goedgekeurd: 
 
 
……………………………………………. 
(datum) 

 
 
……………………………………………. ……………………….…………………. 
(handtekening voorzitter) (handtekening secretaris) 


