Algemene Leden Vergadering HSV Naarden-Bussum
Notulist: Elly de Bruijn

subject
ALV HSV Naarden-Bussum
location
Sporthal Lunet Naarden
date/time 20-03-2018
Aanwezig:
Ca. 34 Leden+bestuur
Gert-Jan Rebel
Theo de Booij
Bouke v/d Ploeg
Hendrik van Geffen
Dirk Scheper
Coen Hansen
Elly Brandenburg
Eric Jaegers
Agendapunten
1. Opening door de voorzitter
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 24 maart 2017
3. Ingekomen stukken / Mededelingen
4. Aftreden Secretaris Bouke v/d Ploeg, niet herkiesbaar.
5. Jaarverslag 2017 van de secretaris (wordt ter vergadering voorgelezen)
6. Verhoging contributie 2019
7. Financieel verslag penningmeester over 2017 (ter inzage)
8. Verslag kascommissie 2017
9. Benoeming nieuwe kascommissie 2017
10. Rondvraag
1. Opening
- Welkom op deze ALV van 2018, iedereen wordt welkom geheten door GertJan Rebel (de 97e ALV van Naarden Bussum!) ook fijn dat de opkomst
steeds beter wordt.
- Als eerste noemt Gert-Jan de leden op die zijn overleden in 2017 en houden
we 1 minuut stilte.
2. Verslag
- Geen opmerkingen.
3. Mededelingen / Ingekomen post
- Geen ingekomen stukken en ook geen mededelingen.
4. Benoeming nieuw bestuurslid Eric Jaëgers
- We hebben een nieuwe steigerbeheerder Eric Jaëgers. Hij zal de taken van
Theo de Booij overnemen.

5. Aftreden secretaris, niet herkiesbaar
- Bouke v/d Ploeg gaat in 2019 aftreden en is dus is niet herkiesbaar. Dus
mocht je interesse hebben om secretaris te worden, schroom dan niet om
ons te benaderen.
6. Jaarverslag 2017
- Wordt voorgelezen door Bouke.
7. Verhoging contributie 2019
- Verhoging 2019 € 4,50 (verhogingen Federatie en afdrachten).
Deze verhogingen waren besproken in een vergadering van Mid West
Nederland waar wij niet bij aanwezig waren.
- Volgend jaar zal voor de steigers een verhoging komen van € 10,00. (deze
wordt mede veroorzaakt door verhoging van de Gemeente),
sinds de nieuwe steigers is er ook geen verhoging meer geweest.
- Er wordt gevraagd waarom er geen dag- of weekpassen uitgegeven
worden? Dit wordt bewust niet gedaan omdat je dan overall een
ledenverlies zult krijgen.
8. Financieel verslag penningmeester 2017
- Theo heeft iedereen een verslag overhandigd.
- Leuk was dat Theo Braun (oude penningmeester) had opgeruimd
thuis en had nog een oud kasboek uit 1974 gevonden!
- Verder geen opmerkingen.
9. Verslag kascommissie 2017
- Jurrien Uiterwijk en Astrid Ebbelaar hebben deze dit jaar gedaan (Paul
Nagtegaal was reserve)
- Jurrien leest het verslag voor en geeft aan dat met steekproeven is
gecontroleerd. Deze zijn aannemelijk en geen afwijkingen gevonden. Wel
merkte de kascommissie op dat voor de drukkosten van De Dansende
Dobber verlaagd waren!
- Er wordt door ALV Decharge verleend aan het bestuur.
10.
-

Nieuwe kascommissie
Jurrien Uiterwijk blijft aan, 2e commissielid zal Paul Nagtegaal zijn en voor
reserve kascommissielid heeft Theo Braun zich aangemeld.

11.

Rondvraag
o Bjorn Udink krijgt voor zijn deelname aan de karpercommissie een
aardigheidje. Zijn taak gaat vervuld worden door Jonathan
Tunderman.
o Robert Weijman deelt mee dat er a.s. vrijdag 23-3 in Huizen een
vuilruimdag zal worden gehouden, dus mocht je tijd en zin hebben
geef het aan bij Robert.

Sluiting van deze vergadering 21.00 uur.

26-3-2018
ELB

