
ALV najaar 2013 bij Asser Boys één groot feest 
 
Door Sjoerd Rombout, Assen 30 november 2013 
 
Jan Puper: "Er is nog iemand onderweg." De leden: "Dat is een vreemde zeker." De prettige toon werd in 
de opening gezet op de ALV van Asser Boys op vrijdag 29 november 2013 waar 50 leden aanwezig 
waren. Waarom de geheimzinnige opening en waarom op vrijdag? Allemaal vragen waar gaandeweg de 
avond antwoorden op kwamen. 
  
Jan Puper leidde op zijn humoristische wijze de algemene leden vergadering. Waar anderen deze 
vergadering verwachtten rond onze geboorte datum 13 oktober, is deze vergadering de laatste jaren 
steeds eind november. En dat wordt veroorzaakt door de grote hoeveelheid werk die het bestuur moet 
uitvoeren ter voorbereiding op de ALV. Als er meer hulp bij komt, streeft het bestuur er naar om de ALV 
volgend jaar op 13 oktober 2014 te laten plaatsvinden. Op de 95ste verjaardag.  
 
De hulp is ook nodig om Jan Puper nog 5 jaar in het zadel te houden. Jan vierde tijdens deze vergadering 
zijn eerste periode van 5 jaar als voorzitter. Twee van zijn vele secretarissen verrasten hem en alle leden 
met gratis drankjes en hapjes. En daarmee is de vrijdagavond verklaard. 
 
Naast het feestje van Jan, was er nog veel meer te vieren. De Bosjes, Rudy en Harry, vierden hun 40 
jarig jubileum. De fotogalerij 50+ werd uitgebreid met 4 leden: Job Hartlief, Bert van der Tuuk, Hans 
Torley en Cor Klok. Daar waar Jan met de 40 jarige jubilaris Rudy nog kennis moest maken, wist hij van 
de 50 jarige jubilarissen veel te vertellen. Blijkbaar zat daar toch een generatiekloof tussen. 
 
Maar hiermee was het feest vieren nog niet gedaan. Vorig jaar zijn de 
regels voor het benoemen van de leden van verdienste aangepast en 
op basis van die nieuwe regels heeft het bestuur 3 nieuwe leden van 
verdienste benoemd: Gerrit Kamminga, Aart Rossing en Jan Hulsinga. 
Door hun inzet voor Asser Boys in verschillende rollen over meerdere 
jaren, werden zij unaniem benoemd door het dagelijks bestuur en de 
ereleden.  
 

Was het toen klaar met vieren? Weet u nog dat er één iemand te laat 
kwam? Dat was niet zonder reden. Andrea had haar vader Albert 
Lammers bewust te laat opgehaald om de ledenvergadering de 
gelegenheid te geven om te stemmen over het voorstel voor 
benoeming tot erelid. De vergadering ging unaniem akkoord en wist dit 
geheim te houden tot het eind van de vergadering. Toen Jan Puper zijn 
inleiding voor de tweede keer hield, was Albert zichtbaar verrast door 
zijn benoeming tot erelid.  
 

Naast al deze festiviteiten was er nog meer heugelijk nieuws. Penningmeester Jan Hennipman liet zien 
dat we financieel gezond zijn, waarbij wel werd opgemerkt dat de opbrengst van de TT-campings voor de 
helft benodigd is om niet in de rode cijfers te staan. De andere helft, 20.000 euro, kon worden 
bijgeschreven bij de reserves.  
 
Voor de verbouwing van de accommodatie ten behoeve van de Topkids 
is een inzamelingsactie gestart. Nadat Albert Meek de tussenstand 
vermeldde van bijna 4.000 euro, verraste hij ook nog met een gift van de 
Rabobank van 5.000 euro. Jan Puper nam deze gift in grote dank in 
ontvangst: “Echt geweldig.” 
 

 
Naast al deze leuke gebeurtenissen is de opzet voor het kleding fonds 
akkoord bevonden. Ook zijn er nieuwe gedragsregels afgesproken. Jan 
Puper sloot af waarbij hij nogmaals benadrukte dat hulp echt nodig is om 
alle zaken die nog moeten gebeuren, te kunnen oppakken.  
 
De avond werd voortgezet met de gratis drankjes en heerlijke hapjes. Ik 
hoop dat de penningmeester hiervoor nog even in zijn buidel wil tasten. 


