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Concept Notulen ALV 2016    
 
Aanwezige bestuursleden: 
 
Farley Asruf (voorzitter) 
Hans van Os (penningmeester) 
Iliaz Asruf (secretaris) 
Ferry Anholt (bestuurslid recreanten) 
Thomas van Heusden (bestuurslid senioren) 
 
Aanwezige leden: 
 
25 leden aanwezig inclusief bestuur. 
 
Actiepunten bestuur: 
 

 Ontkoppelen van Arthur Koks als vertegenwoordiger van de ING-rekeningen. 
 Opslaan van de financiële administratie op de cloud/op een andere schijf.  
 Uitnodiging voor kascontrole eerder verzenden.  
 Voorzitter komt 1 keer langs op (een van de) speeldagen van de recreanten. 

 
Agenda & notulen: 
 
1. Opening vergadering 20.15 uur (vaststelling agenda, voorwoord, 

mededelingen) 
 
Geen wijzigingen met betrekking tot de agenda. 
 

2. Concept notulen ALV maart 2015 
 
Geen opmerkingen op concept notulen ALCV 2015. De concept notulen worden 
goedgekeurd. 
 
Vastgesteld: concept notulen ALV 2015 worden notulen ALV 2015.  

 
3. Jaarverslag 2015 

 
Garantibank 
Sanford: opmerking over de Balans: er is twee jaar geleden afgesproken de 
rekeningen bij de Garantibank op te zeggen. Toch staan de rekeningen op de Balans. 
Hier is geen toelichting over te vinden in de Balans/Financiële Verantwoording. Was 
er niet afgesproken met het bestuur om de rekening op te heffen? Hans reageert: 
toentertijd ging de discussie over hoe de rekening ontstaan was en dat de vereniging 
niet bij het geld konden na het overlijden van de toenmalige penningmeester, Fred 
Kempers. Nu zijn er geen depositorekeningen meer, maar alleen een gewone 
spaarrekening. De bank biedt een iets hogere rente dan andere banken. Vandaar dat 



ALV 2016 op 17 maart 2016 
Versie: 24 april 2016 

2 

wij er nog een normale spaarrekening hebben lopen. We zouden in de notulen van 
2014 moeten opzoeken of het bestuur toegezegd heeft om de rekening op te heffen.  
 
Opmerking: in de notulen ALV 2014 staat het volgende: ‘Er komt een voorstel naar 
voren, waarin gevraagd wordt om de Garanti gelden om te zetten naar de ING, met 
minimaal twee machtiginghouders. Arthur: laat het bestuur dergelijke zaken zelf 
beslissen – dat laatste voorstel wordt aangenomen.’ 
 
Kosten Jeugd & trainerskosten 
Sanford: in de realisatie vs. begroting staan significante stijgingen van boven de 20%, 
zoals de jeugd- en trainerskosten. Kan hier een verklaring voor gegeven worden? 
Farley: verklaring voor de jeugd is het uitstapje van de jeugd naar Hellendoorn. 
Verklaring voor de stijging in de trainerskosten is dat er vorig seizoen geen betaalde 
en gediplomeerde trainer op de donderdag zat. Dit seizoen is dat wel het geval.  

 
Winstgevendheid van de toernooien 
Roy: is er winst gemaakt op de toernooien? Hans: alle drie de toernooien hebben 
winst gemaakt. Maar niet alledrie volgens verwachting gerealiseerd. Marga de Breij 
zoals begroot, Jeugdtoernooi meer binnengekomen en Senioren minder winst dan 
begroot door hoge kosten prijzen.  

 
Vastgesteld: Jaarverslag 2015. 

 
4. Financiële verantwoording 2015 (Verslag kascommissie – Goedkeuring 

jaarverslag en decharge van het bestuur). 
 

Vastgesteld: Geen opmerkingen. Financiële verantwoording 2015 wordt vastgesteld. 
 
Kascommissie 
Eggie: er dient een back-up gemaakt te worden van de complete boekhouding. 
Daarnaast is Hans goed op weg door het gebruik van een makkelijk 
boekhoudprogramma met handleiding. Op de ING-rekeningen staat Arthur Koks nog 
gekoppeld aan de rekening. De heer Koks zou afgemeld moeten worden. Tenslotte 
zou de penningmeester eerder initiatief moeten nemen voor het prikken van een 
datum voor de kascontrole. Hans: ik heb een nieuwe computer aangeschaft, er was 
sprake van een overgangssituatie. Op de oude pc zit er altijd een back-up van de 
administratie op een andere schijf. Daarnaast zullen de administratie ook gaan 
opslaan op de cloud. Koks is inderdaad vertegenwoordiger van de rekeningen, maar 
hij is niet bevoegd op de rekening. Hij kan dus niet aan de rekening komen. Dit gaan 
wij oplossen. Tenslotte zal er eerder een datum geprikt worden voor de 
kascommissiecontrole.  
 
Actie bestuur: ontkoppelen van Koks op de ING-rekeningen, opslaan van administratie 
op cloud/andere schijf en eerder datum prikken voor kascommissiecontrole.   
 

Vastgesteld: er wordt unaniem decharge verleend door de ALV aan het bestuur. 
 
 

5. Verkiezingen/benoemingen (bestuursleden, kas- en kledingcommissie) 
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Kascommissie 
Hidde kan zich niet meer verkiesbaar stellen voor de kascommissie na een mandaat 
van twee jaar. Eggie blijft nog 1 jaar aan als kascommissielid. Paul biedt zich aan om 
ook zitting te nemen in de kascommissie. Als er reserve biedt Inge zich aan.  
 
Vastgesteld: Kascommissie 2016 bestaat uit Eggie en Paul met als reserve Inge. 
Unaniem akkoord door de ALV. 
 
Bestuursleden 
Thomas wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid senioren competitie 
met een boeketje en een cadeaubon. Er is een kandidaat bestuurslid senioren 
competitie: Cindy van der Horst. Er zijn geen tegenkandidaten.  
Voor de jeugd is er een kandidaat bestuurslid: Asmara de Vries. Er zijn geen 
tegenkandidaten.  
 
Vastgesteld: zowel Cindy van der Horst als Asmara de Vries worden unaniem gekozen 
tot algemeen bestuurslid (resp. Cindy senioren competitie en Asmara Jeugd).  

 

6. Begroting 2016 en voorstellen (o.a. vaststelling van de contributie voor 2016-
2017) 

 
Voorstel verhoging contributies 2016-2017 
Hans geeft een toelichting op de begroting: zaalhuur is verhoogd met 22%. 
(gecorrigeerd door Sara). In heel Amsterdam worden de zaalhuren gelijkgetrokken. 
Dat heeft invloed op de begroting. De begroting is zo defensief mogelijk opgesteld  
het is gericht op kostenbesparing. Het voorstel is om de contributies te verhogen met 
25%. De afgelopen jaren is er geen verhoging geweest, er is zelfs sprake geweest van 
een verlaging. Het bestuur stelt voor om de contributies te verhogen met 25%. Cock: 
de verhoging van de contributies leidt tot maar een extra bijdrage van 5 euro per 
avond. Als mensen meer willen betalen, dan mag dat. Sanford: waarom doen we de 
verhoging niet verspreid over twee jaar? Hans: dit kan, maar er is dan geen sprake 
van een sluitende begroting. Dit betekent dat wij zullen moeten interen op het eigen 
vermogen.  
Sanford: zouden wij geen kosten kunnen besparen? Bijvoorbeeld op trainerskosten? 
Hans: we zouden kunnen opletten op vakanties zodat er niet onnodig een trainer 
voor de groep staat als er een miniem aantal leden komt opdagen. Farley: paar 
weken zonder trainer scheelt al gauw 100 euro. Daarnaast zijn er pieken en dalen in 
opkomst van leden op de speelavonden. De zaalhuur zou mede hierop efficiënter 
ingedeeld kunnen worden.  
Sanford: de zaalhuur zou beter gespecificeerd moeten worden in het jaarverslag. 
Farley: deze gegevens zijn beschikbaar. Hans valt bij: de kosten zijn 35 euro per uur 
voor 9 banen.  
Edgar: gaat het efficiënter indelen van de zaalhuur ten koste van de maandagavond 
competitie? Farley: we houden er rekening mee, maar er wordt gevraagd bij het 
aanmelden voor de competitie of je ook op andere dagen beschikbaar bent. Roy: dit 
staat niet in de mail waar gevraagd wordt of er competitie gespeeld gaat worden. 
Thomas: er staat in de mail in overleg. Farley: ook in overleg met de beschikbaarheid 
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van de zaal(huur). Inge: het is niet gevraagd. Farley: er is met de mail een begin 
gemaakt met het overleggen.  
Cock: het is maar 5 euro per lid per avond. Een biertje minder op zo een avond. Er 
zou gekeken moeten worden naar wat de staffel is. Sanford: bij de jeugd vind ik een 
verhoging een gevoelig punt. Farley: voor jeugd wordt altijd een oplossing gezocht, 
zoals bijvoorbeeld het Jeugdsportfonds. Dieuwke: ben het eens met Sanford. Er 
wordt veel gedaan voor de jeugd en het is een hele leuke groep. Hans: voorstel om de 
jeugd te ontzien door de contributies van de jeugd te verhogen met 10%, voor de 
overige leden worden de contributies verhoogd met 25%. Ik heb dan nu niet paraat 
hoe de begroting er dan uit komt te zien. Dit betekent wel dat er een kleine 
begrotingstekort optreedt. Een aangepaste versie van de begroting wordt gemaild.  
 
Vastgesteld: de contributies worden verhoogd met 10% voor de jeugd, de contributies 
voor de overige leden worden verhoogd met 25%. Dit voorstel wordt unaniem 
aangenomen door de ALV.  
 
Opmerking: de mail met de aangepaste begroting is in dezelfde week na afloop van 
de ALV toegezonden aan de leden door de secretaris. 
 
Voorstel ledenverloop 
Farley: er is sprake van veel ledenverloop, pieken en dalen qua ledenaantallen. Dit 
maakt het lastig om een begroting vast te stellen. Leden hebben de mogelijkheid om 
vier keer per jaar op te zeggen. Wij zien graag dat in het huishoudelijk reglement 
wordt opgenomen dat twee keer per jaar opgezegd kan worden, 1 keer per halfjaar 
(voorstel 1). Cock: je zou de begroting moeten baseren op ongeveer 140 leden. 
Farley: er is zelfs een dip geweest van 134 leden. Sanford: volgens mij is dit juridisch 
niet haalbaar. Er dient een streefgetal gehanteerd te worden. Farley: de begroting 
wordt al gebaseerd op een streefgetal. Cock: dit streefgetal dient vastgehouden te 
worden.  
Hans: we kunnen ook in het huishoudelijk reglement opnemen dat nieuwe leden zich 
voor minimaal 1 jaar moeten inschrijven (voorstel 2).  Cock: dit heeft invloed op de 
jeugd. Bij de jeugd zou je je juist heel flexibel moeten opstellen als vereniging, denk 
bijvoorbeeld aan een strippenkaart.  
 
Verworpen: voorstel 2 wordt verworpen  1 lid stemt voor, 5 onthouden zich en de rest 
stemt tegen. 
 
Vastgesteld: voorstel 1 wordt vastgesteld: in plaats van per kwartaal opzeggen wordt 
het alleen nog mogelijk om alleen per halfjaar op te zeggen. Er stemmen 16 leden voor, 
3 leden stemmen tegen (waaronder Eggie & Sanford) en 4 onthouden zich van 
stemmen.  

 
7. Rondvraag 

 
25 jaar lid 
Eddy Holla, Marcel Panse en Ferry Voortman zijn dit jaar 25 jaar lid van de 
vereniging. Eddy Holla ziet af van bedankje. Marcel en Ferry worden bedankt met 
een boeketje.  
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Overige zaken 
Farley: Sponsorpakketten worden aangekondigd. Vraag is of men om zich heen wilt 
kijken voor eventuele sponsoren. Daarnaast wordt gevraagd aan de leden om te 
flyeren in de eigen straat.  
 
Roy: hoe zit het eigenlijk met de licenties van de competitie voor de hoogste divisies? 
Farley: deze teams dragen op dit moment de naam van Martinus Amstelveen op 
papier. Hiervoor is gekozen omdat de bond eiste dat wij zouden fuseren met 
Martinus Amstelveen. Dit wilden beide verenigingen op dat moment niet. Dus moest 
er gekozen worden welke naam de teams zouden dragen.  
 
Roy: zouden recreanten op de maandag mogen meetrainen? Hans: ja, dat mag. Maar 
dan moet je de contributie van de competitie senioren gaan betalen.  
 
Roy: de teams die meedoen aan de maandagcompetitie spelen nog steeds op de 
achterste drie banen. Waarom is er sinds vorig jaar geen actie ondernomen? 
Thomas: er zijn op dat moment ook trainingen waar in ieder geval 6 banen voor 
toegezegd zijn. De trainer heeft daarnaast vrij spel om te kiezen waar er gespeeld 
wordt. Cock: iedereen dient hiervoor een ruime blik te hebben en open te staan voor 
het dialoog. Farley: we kunnen er nogmaals over praten.  
 
Roy bedankt het bestuur voor haar inzet en besteding van haar vrije tijd aan de 
vereniging.  
 
Sanford: hoe zit het nou met de ING-rekeningen? Kan alleen Hans daarbij? Hans: er 
zijn drie vertegenwoordigers waarvan 1 niet meer lid is en 1 gemachtigde (Hans 
zelf). Gerda: en wat als er wat gebeurd met de penningmeester? Hans: dat is in het 
verleden gebeurd. Je kan dan met het overlijdensbericht aankloppen bij de ING om 
de machtiging te laten veranderen.  
 
Edgar: is het zo dat recreanten zich niet konden inschrijven voor het 
invitatietoernooi? Mickey: dat is zeker niet zo geweest. Iedereen mag zich 
inschrijven, mits het toernooi niet vol is. Farley: als er zoiets speelt, is het belangrijk 
om dit tegen de juiste personen te zeggen en ook nog eens op tijd. Dan kan enige 
verwarring weggenomen worden. Daarnaast gaan wij er opletten. Inge: dit jaar is het 
wel goed gegaan. Ik heb mij in kunnen schrijven. 
 
Edgar bedankt het bestuur voor haar inzet het afgelopen jaar.  
 
Cock: zouden wij voor de financiën niet andere opties moeten bekijken, zoals 
crowdfunding? Farley: gaan wij oppakken.  
 
Sara: wie is eigenlijk onze voorzitter? Kan die niet een keertje langskomen op de 
dinsdag of woensdag? Farley doet een toezegging om 1 keer langs te komen. 
 

8. Sluiting van de ALV 2016 
 
De ALV 2016 wordt met een dankwoord afgesloten door de voorzitter.  

 


