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Tijd 20:00 uur 

Aanwezig Bestuur Edwin van Eijk – Bert Mögelin – Marco Gerritse – Nicole van der Ark 

 
 
Aanwezige leden Oscar Bekman, Harry Sloothaak, Ab van der Beek, Ton de Goijer, Martin schouten, Cor 

Veerman, Ben Lakeman, Elisabeth Meijer, Robert Vollmer, Martine van de Merwe, Han 
Fasten, Ed Fallentin, Theo Boïng, Patrick Heijma, Frank Eek, Hennie Constancia, Co Groot, 
Edward Leeder, Peter Heihs, Hans Eeken, Rob Schram, Jan Nierkens, Amy Wout-Cheng, 
Selma van der Ark 

Afwezige leden met afmelding Edwin Schoone, Danny Hooiveld, Ridwan Jahja, Hans Meurs, Cor van Buuren, Martijn Weijers, 
Tom Langereis, Caroline Spil, Leo Steginga, Bob Jansen, Jos Feijtel, Fred Buijs, Stefan 
Heijnis, Jens Wiersma, Pim van Kleef, Bob Bijleveld, Albert Verhoef, Ben Klaassen, Jur Steur, 
Henk Herni, Rene Poelwijk, Sonja Heltzel 

 
Opening 
Edwin opent de ALV om 20:04 en heet alle aanwezigen welkom 
 
Edwin geeft aan dat 2017 een erg bewogen jaar is geweest. Met name ook de bestuurssamenstelling is drastisch gewijzigd om 
allerlei redenen. Edwin stelt de leden van het bestuur voor en geeft daarbij aan dat het een relatief jong bestuur is. Hierdoor is het 
bestuur in deze samenstelling ook lerend en doet veel goeie dingen maar er zullen ook dingen blijven die voor verbetering vatbaar 
zijn. Edwin nodigt de leden dan ook uit om het bestuur hierbij te helpen en feedback te geven op dingen die niet goed verlopen 
maar ook de dingen die wel goed verlopen. 
 
Vooraf zijn er al een aantal vragen bij het bestuur binnen gekomen. Deze zijn inmiddels al aan de leden beantwoord en zullen ook 
tijdens de presentatie aan de orde komen. Het bestuur is blij met dit soort feedback! 
 
Agenda 
Edwin loopt de agenda even door en legt daar e.e.a. bij uit. 
 
Ingekomen stukken 
Brief Rick Veldhuis omtrent uitvaart Bob Geel. Wordt na de minuut stilte voor Bob en Rob besproken. 
 
Overleden 
Edwin vraagt de leden een minuut stilte om Bob Geel en Rob de Pruyssenaere de la Woestynete herdenken waaraan een ieder 
respectvol gehoor gaf.  
 
Na de stilte vertelt Edwin dat er een brief was binnengekomen van Rick Veldhuis n.a.v. de crematie van Bob. Hierin wordt 
aangegeven dat het als zeer jammer is ervaren dat er tijdens de plechtigheid niemand van Disnierats heeft gesproken. Dit terwijl 
Bob zoveel heeft gedaan voor de vereniging. Wij als bestuur begrijpen dat dit voor sommige als erg vervelend is ervaren en 
roepen de leden daarom ook op om hier aandacht voor te hebben wanneer dit soort dingen plaatsvinden.  
 
Ab van der Beek reageerde hierop dat hij de reactie die hij van Edwin heeft ontvangen erg vervelend vond. Edwin kan zich hier 
niet in vinden maar geeft aan dat dit niet de bedoeling is geweest. Daarnaast vond Ab de zin in de notulen van vorig jaar ongepast 
dat de voorzitter (2017 – Jur Steur) heeft gezegd dat “het een groot voordeel is dat je ook daadwerkelijk aanwezig bent” wanneer 
je genomineerd bent. Ab vond dit niet passend naar Bob toe. 
Notulen vorige vergadering 
Harry Sloothaak: Op bladzijde 2 alinea 8 staat de zin over de verhoging van de contributie met 5% niet alleen voor dit jaar geldt 
maar dat de ALV deze bevoegdheid voor alle jaren heeft gegeven aan het bestuur. Dit zal door Nicole worden aangepast in de 
notulen.  
 
Verder kwamen er geen opmerkingen en werden de notulen onder dankzegging aan Rob Vollmer door de ALV goedgekeurd. 
 
Onze vereniging 
Edwin neemt de aanwezigen van de ALV mee in het beeld dat het bestuur heeft wat er allemaal nodig is voor een goed draaiende 
vereniging. Waarbij vooral passie en beleving een hoofdrol speelt met daarin centraal ‘De Vrijwilliger’. Zoals Edwin uitlegt heeft 
iedereen een talent en het zou mooi zijn als iemand dat talent zou willen inzetten voor de vereniging. 
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Ledenbestand 

Edwin vraagt de aanwezige of ze enig idee hebben hoeveel leden Disnierats had op 1-1-2017.  
Edward 60 
Martin 80 
Co 60 
Op 1-1-2017 telde Disnierats 82 leden en stonden op plaats 15 op de lijst van de NTTB Noord Holland. 
Op 1-1-2018 telde Disnierats 97 leden en stegen daarmee naar plaats 9 op diezelfde lijst! Wat toch wel een prachtig resultaat is! 
Mede hierdoor is Disnierats ook genomineerd door de NTTB. 
 
Terugblik 2017 
Doelstellingen 2017 

 Versterken/consolideren financiële positie. Het consolideren hiervan is gelukt. 
 Verbeteren bestuurscommissie structuur en beleid. Hierin zijn nog zeker een aantal zaken te verbeteren. Aan de 

bestuurssamenstelling is de laatste maanden hard gewerkt en zijn we nu bezig met de commissie om weer meer in 
verbinding te komen met de leden. Door de onrust in het bestuur heeft daar de afgelopen maanden de focus gelegen.  

 Impuls jeugdleden. Dit is behoorlijk goed gelukt, van geen lid naar inmiddels 13 jeugdleden! 
 Bijdrage veiligheid clubgebouw. Ook hier is aan gewerkt door onder andere pinbetalingen te kunnen doen waardoor er 

minder cash geld aanwezig is. Op dit moment is er bijna 20% geregistreerd aan betalingen in de Izettle 
 Bewaken en ontplooien zaterdag competitie. Ook hier is aandacht voor geweest. Door dames 1 zijn er pannenkoeken 

gebakken en door heren 1 is een Indische maaltijd aangeboden (met dank aan Stefan!) 
 
Activiteiten 2017 

 Nieuwjaarsreceptie. Was een succes en zal volgend jaar herhaald worden. Ab van der Beek vond de uitnodiging te laat. 
Echter reageren de overige leden dat deze ruim op tijd was, medio half december. Ab geeft aan dat hij deze mogelijk 
gemist heeft. 

 Clubkampioenschappen. Ook deze zijn georganiseerd met Marco Gerritse als kampioen. 
 Dubbeltoernooi. Dit is helaas niet gelukt om deze te organiseren. 
 Klaverjastoernooi is georganiseerd en was wederom een succes! 
 MS toernooi was ook weer een prachtig succes en zal ook dit jaar weer worden georganiseerd bij Disnierats 
 Overige resultaten 2017 
 Nieuwe verwarmingsketel 
 Verbeterde douches 
 Verbeterde ventilatie 
 Nieuwe sponsorborden/overeenkomsten 
 IVA certificering 
 VOG registratie voor mensen die met de jeugd werken 
 Sleutelbeheer 
 Voorjaar 2018 weer een jeugdteam dat uitkomt in de competitie voor Disnierats 
 Lidmaatschap Hoorns Sportcollectief 
 Onrustige bestuurssamenstelling. Dit is ook gelukt (met een knipoog) maar meer kijkend naar de toekomst hopen we 

hiermee een grote stap in de goede richting te hebben gezet. 
 
Jaarverslag secretaris 
Deze werd door alle leden goedgekeurd. 
 
Financieel jaarverslag 
Exploitatie 2017 
De cijfers zijn beoordeeld door de kascommissie. Deze heeft de cijfers goedgekeurd. Marco vraagt aan de kascommissie of zij een 
toelichting willen geven. 
 
De kascommissie is 2 keer bij elkaar gekomen i.v.m. het vroegtijdig aftreden van Theo en zo te zorgen voor een goede overdracht. 
Hierbij zijn een paar opmerkingen gemaakt en deze zijn verwerkt. Verder zijn er geen onregelmatigheden geconstateerd en 
derhalve goedgekeurd. 
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Han: Geeft aan dat er een bedrag van € 3.180,- als positief resultaat staat maar feitelijk moet hier de lening van de gemeente nog 
vanaf waardoor we eigenlijk een tekort hebben van € 1.200,-. Harry Sloothaak geeft aan dat dit niet helemaal waar is aangezien 
een schuld een balanspost is en geen onderdeel is van de exploitatie. Dit houdt dus in dat de waarde van je eigen vermogen is 
toegenomen. 
 
Het valt tevens op dat de post “Overige Inkomsten” exact hetzelfde bedrag is als in 2016. Is dit toeval? Marco kijkt dit na en geeft 
inderdaad aan dat dit toeval is. De posten bevatten andere bedragen dan in 2016. 
 
Patrick: Volgens de notulen van de vorige ALV zouden de kosten voor energie uitgesplitst worden. Marco geeft aan dat dit ook is 
gedaan. Gas is vorige jaar € 4899,- en elektra is € 3204,- geweest.  
 
Co: Waar zijn de kosten voor het betalingsverkeer voor? Marco geeft aan dat dit de kosten van de ING zijn en de kosten voor 
Izettle (pinbetalingen) 
 
Balans 
Peter: Waarom moeten recreanten die lid zijn ook een bijdrage aan de bond afdragen? Marco geeft aan dat de NTTB alle leden 
verplicht zijn zich op te geven bij de NTTB en daar moet contributie aan betaald worden. Dit is een bedrag dat aan de leden in 
rekening wordt gebracht en welke rechtstreeks worden betaald aan de NTTB. 
 
Begroting 
Han: De inkoop van de kantine is afgelopen jaar enorm scherp geweest. Wordt deze nog scherper aangezien deze kosten lager 
worden? Marco geeft aan dat ook de opbrengst van de kantine lager is ingeschat dan afgelopen jaar waardoor de inkoop ook 
lager zal zijn. 
 
Peter: Sponsoropbrengsten zijn hoger. Hoe komt dat? Marco geeft aan dat dit de contracten zijn die er nu lopen en er heeft zich 
een nieuwe sponsor gemeld waardoor het bedrag hoger wordt begroot. 
 
Han: De kosten van de landelijke teams worden hoger begroot dan afgelopen jaar. Hoe kan dit? Er zijn immers geen 
scheidsrechter kosten voor komend seizoen. Marco legt uit dat, kijkend naar de gemaakte afspraken met de landelijke teams, 
wanneer alle teams hun maximale vergoeding zouden gebruiken je op dit bedrag uitkomt. Afgelopen jaar hebben de teams minder 
kosten gemaakt dus hierdoor waren de kosten ook lager.  
 
Co: Waar staan de trainerskosten? Deze kosten zijn er op dit moment niet. Doelstelling van het bestuur is om dit te gaan 
inventariseren of er voldoende belangstelling is voor een trainingsgroep en aan de hand daarvan wordt tevens gekeken of hier 
financiële draagkracht voor is of dat deze kosten op een andere manier gedragen moeten worden. 
 
Frank: Ik wil Martin graag een enorm compliment geven over het enorm scherpe inkoop! Martin ontvangt hier een groot applaus 
voor. 
 
Mededeling Contributie 
Zoals een ieder inmiddels aan zijn contributiefactuur heeft gezien is de contributie met € 2,50 omhoog gegaan. De uitleg hiervoor 
is in de mail gedaan. Vorig jaar heeft de ALV het bestuur deze bevoegdheid gegeven. Voor de inlooprecreanten heeft het bestuur 
de bijdrage van € 3,00 verhoogd naar € 3,50. Dit blijft inclusief een kop koffie. De reden hiervoor is de toegenomen kosten. Wat is 
begonnen met 2 uur tafeltennissen is inmiddels uitgemond tot 4,5 uur dat de zaal open is. Dat juichen wij als bestuur toe maar dit 
brengt wel met zich mee dat de kosten ook zijn verdubbeld.  
 
Het bestuur heeft zich alleen te laat bedacht dat dit eerst voorgelegd diende te worden aan de ALV. Dit heeft het bestuur verkeerd 
gedaan en vraagt bij deze alsnog toestemming van de ALV om deze verhoging te handhaven om genoemde redenen. Niemand 
heeft hier bezwaar tegen. Ab vond wel dat de communicatie niet goed is verlopen richting de vrijwilligers. Ab was in ieder geval 
niet op de hoogte van de verhoging. Bert geeft aan dat dit tijdens de kerstlunch is medegedeeld. Daarnaast heeft het in de 
nieuwsbrief gestaan maar het bestuur zal hier aandacht voor hebben. 
 
Marco vraagt de ALV of het bestuur, net zoals de contributieverhoging, gemachtigd kan worden om jaarlijks deze bijdrage aan te 
kunnen passen. Dit i.v.m. het maken van de begroting voor het komende boekjaar. Dit tot een maximum van € 0,50. Oscar geeft 
aan dat dit een verhoging is van 16% dus flink hoger dan de 5% voor de contributie. Hij vindt ook dat de inlooprecreanten hier nu 
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geen inspraak in hebben omdat ze er niet bij aanwezig zijn. Marco geeft aan dat de inlooprecreanten ook geen stemrecht hebben 
tijdens de ALV aangezien zij geen lid zijn.  
 
De ALV geeft akkoord voor deze afspraak. Han merkt op dat er nu bij notulen afspraken gemaakt worden die haaks staan op het 
huishoudelijk regelement. Han adviseert het bestuur dan ook om deze afspraken daar aan te passen en het huishoudelijk 
regelement ter goedkeuring aan de ALV aanbiedt tijdens de ALV van 2019. Edwin zegt de ALV toe dat het bestuur hiervoor gaat 
zorgdragen. 
Ook zijn de barprijzen aangepast. Dit op verzoek van de Barcommissie en voor 2 artikelen waarbij de marge veel te laag is. 
Daarnaast zijn de prijzen van Veldboer dit jaar wederom gestegen. 
 
Speciale dank aan 
Het bestuur bedankt de leden die in het bestuur zijn afgetreden voor hun geweldige inzet de afgelopen jaren. 
Jur wordt bedankt voor zijn voorzitterschap, Robbie voor zijn werkzaamheden als secretaris en Theo voor zijn werkzaamheden als 
penningmeester. Hoewel deze mensen zijn afgetreden als bestuursleden zijn en blijven deze mensen nog steeds nauw betrokken 
bij de vereniging en verrichten zij nog steeds werkzaamheden voor de vereniging wat vanuit het bestuur enorm wordt 
gewaardeerd! 
 
Verkiezingen  
Edwin legt het stemformulier uit. Hierop kunnen de leden straks stemmen voor voorzitter, penningmeester, vrijwilliger van het jaar 
en het tekenen van de intentieverklaring met de gemeente. Het stemformulier is anoniem. Je hebt 3 keuze, voor – tegen – 
onthouding.  
 
Daarnaast heeft Edwin een feedbackformulier gemaakt. Hierop kun je aangeven wat je goed vindt gaan en welke dingen er voor 
verbetering vatbaar zijn. Tevens kun je erop aangeven wat jij nou als vrijwilliger voor de vereniging zou willen doen. 
 
Edwin draagt de 3 vrijwilligers voor 2017 voor. Dit zijn, op aanwijzen van de leden, Anton&Marjolein, Selma van der Ark en Cor 
Veerman. Edwin motiveert waarom deze mensen zijn genomineerd. 
 
Sportbundeling 
Er is een gesprek geweest tussen Disnierats en de gemeente Hoorn. Bij dit gesprek was Disnierats vertegenwoordigd door Han 
Fasten en Edwin van Eijk. De gemeente werd vertegenwoordigd door wethouder Tap. Doel van het gesprek was om te bespreken 
of Disnierats bereid zou zijn om De Blauwe Berg te verlaten naar een andere locatie. De gemeente heeft andere plannen met De 
Blauwe Berg waarbij de wethouder heeft aangegeven dat het geen noodzaak is. Disnierats heeft aangegeven dat we open staan 
voor gesprek maar dat de nieuwe locatie aan dezelfde voorwaarden moet voldoen als de huidige locatie. Dus een eigen zaal met 
een eigen kantine en ruimte voor ten minste 12 tafeltennistafels. De wethouder geeft aan dat hij dat begrijpt en graag de 
verkenning wil gaan doen tezamen met Disnierats. 
 
Peter vraagt welke scenario’s er zijn. Edwin ligt deze toe. Eigenlijk zijn tot op heden eigenlijk alle scenario’s nog mogelijk omdat 
het allereerst om een verkenning gaat. 
 
Martin zegt dat het van belang is dat we autonoom blijven met een eigen kantine. Dit wordt onderstreept door Edwin dat dit één 
van de vereisten zijn. Maar dat het voor ons ook mogelijkheden kan bieden door een centralere plek in Hoorn te kunnen krijgen 
met een volledig nieuw pand met alle voorzieningen van de huidige tijd (waaronder energiezuinige maatregelen). 
 
Patrick geeft aan dat Disnierats ook een belangrijke rol vervult voor de ‘oudere’ Hoornaren kijkend naar de (inloop) recreanten. Dit 
is misschien ook goed om mee te nemen in het gesprek met de gemeente. 
 
Co geeft aan dat hij graag op de hoogte gehouden wilt worden als er ontwikkelingen zijn. Dit wordt door Edwin toegezegd. 
 
Edwin vraagt aan de ALV of hij een intentieverklaring met de gemeente kan opstellen (op verzoek van de gemeente) dat 
Disnierats bereid is om de verkenning samen met de gemeente te gaan doen. Dit kan straks op het stemformulier worden 
aangegeven waarbij Edwin nog even expliciet aangeeft dat er niks zal worden besloten zonder instemming van de ALV. 
 
Pauze 
Tijdens de pauze werd er een drankje genuttigd en kregen de leden een stemformulier uitgereikt. Op dit stemformulier konden zij 
stemmen op de Edwin als voorzitter, Marco als penningmeester en kon er gestemd worden op de vrijwilliger van het jaar. Tevens 
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kon er op het formulier worden aangegeven of het bestuur een intentieverklaring kan ondertekenen met de gemeente om de 
verkenning voor een andere locatie te onderzoeken. 
 
Uitslag stemming 
Edwin bedankt Martine voor het tellen van de stemmen. Dit heeft als resultaat opgeleverd: 
Voorzitter Edwin  27 voor  0 tegen   1 onthouding 
Penningmeester Marco 28 voor  0 tegen  0 onthouding 
 
Als vrijwilliger van het jaar wordt, met een ruime meerderheid van de stemmen, Cor Veerman verkozen! Dit onder luidt applaus en 
onder dankzegging van zijn tomeloze inzet van afgelopen jaar. We hopen dat Cor zich dit jaar wederom zo zal inzetten voor onze 
mooie vereniging! Cor, bedankt! 
 
Commissies 
Edwin neemt alle commissies die Disnierats kent door. Hij benoemt daarin alle leden en welke plekken er vacant zijn. Daarnaast 
benoemt hij welk bestuurslid contactpersoon is voor welke commissie om zo de verbinding met de commissies te verbeteren. 
 
De wens vanuit het bestuur is dat de kascommissie wordt uitgebreid met één persoon. Dit omdat Harry en Frank straks gelijktijdig 
zullen opstappen en dan de kennis verloren gaat. Theo heeft zich aangemeld voor deze plek. 
 
Harry merkt op dat hij in de gelukkige omstandigheid verkeerd dat hij komende jaar veel op vakantie zal zijn. Harry is 
aanspreekpunt voor de AED en onderhoud deze. Dit dient in zijn afwezigheid wel overgenomen te worden. Hiervoor worden een 
aantal mogelijkheden besproken waarvan Bert heeft gezegd dit op zich te nemen met Harry. 
 
Vooruitblik 
Doelstellingen 

 Versterken/consolideren financiële positie !! 
 In meerder jaren uitbouwen algemene reserve naar € 12.500 (1 jaar inkomsten contributie) 
 Verbeteren bestuurs-, commissiestructuur en beleid (interactie bestuur en commissies) 
 Onderzoeken mogelijkheid en behoefte senioren training 
 Inventariseren en mobiliseren vrijwilligers 
 Actief ledengroei en ledenbehoud 
 Beoordelen feedback vanuit ALV2018 voor potentiele verbeteringen 
 Open communicatie met gemeente en leden over “sportbundeling” 

 
Activiteiten 

 Nieuwjaarsreceptie 2019 
 Clubkampioenschap 
 Dubbeltoernooi 
 Schooltoernooi (18 maart 2018) 
 Klaverjas toernooi 
 Recreanten uitwisseling en kerstlunch 
 Overige activiteiten en toernooien  
 Toernooi voor MS (26 mei) 

 
Nagekomen stukken 
Marco geeft aan dat er een mogelijkheid is om alle 12 tafels te vervangen. De Sponsor, Sport Europe, is bereid de tafels tegen 
inkoopprijs te leveren. We zullen de tafels dus nergens goedkoper kunnen krijgen. Er zijn meerdere opmerkingen gekomen over 
het vervangen van de tafels. Zowel tijdens voorgaande ALV’s als opmerkingen van de leden. Marco licht toe hoe het er financieel 
uit zou zien. 
 
De investering zal ongeveer € 4.000,- zijn. Op dit moment is er afgelopen jaar € 500,- gereserveerd en wordt dat dit jaar wederom 
gedaan. De verwachting is, na navraag bij de sponsor, dat je rond de € 100,- per tafel kunt krijgen als je deze verkoopt. Levert dus 
ongeveer € 1.000,- op. Blijft er nog een gat van € 2.000,- over. Hierbij wordt met een schuin oog naar De Vrienden Van Disnierats 
gekeken. Deze zijn bereid te kijken wat zij zouden kunnen bijdragen. Han geeft daarbij aan dat dit ook wel bij de doelstellingen van 
De Vrienden Van Disnierats past. 
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Jan vraagt of het niet slimmer is, gezien ook de financiële positie, niet direct alle tafels te vervangen maar bijvoorbeeld 6 stuks. 
Marco geeft aan dat dan de prijs ook hoger zal worden per tafel omdat er nu een pakketprijs is berekend bij de afname van 12 
stuks. Daarnaast blijft dit een uniek aanbod om voor deze prijs de tafels aan te schaffen. 
Marco vraagt de ALV of er draagvlak is om deze investering te doen als hier voldoende financiële draagkracht voor is. Hiervoor 
stemmen ongeveer 18 leden voor en niemand stemt tegen. Het bestuur zal gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. 
 
Rondvraag 
Peter:  De batjes die er op dit moment liggen zijn aan vervanging toe. Deze zijn gewoon slecht te gebruiken tijdens het geven 

van clinics. Marco herkent dit en geeft aan dat de landelijke teams zijn gevraagd hun rubbers in te leveren zodat deze op 
de batjes gezet kunnen worden. Tevens het verzoek aan de leden wanneer zij hun rubbers vervangen de oude in te 
leveren bij de vereniging. 

Martin Is het een idee om een interne competitie op te zetten? Edwin geeft aan dat Theo ook met dit idee is gekomen voor een 
duo-competitie. Edwin had hier alleen nog niet op gereageerd maar zal dit zo snel mogelijk doen. Het bestuur is staat hier 
positief tegenover. 

Edward Er wordt nu gesproken over de aanschaf van nieuwe tafels maar hoe zit het met de ballen? De huidige ballen zijn niet 
mee te spelen. Marco legt uit dat de ballen van de landelijke team 4x duurder zijn dan de ballen die nu voor de afdeling is 
besteld. Edward vraagt waarom de blauwe Donic niet meer gebruikt mag worden. Marco geeft aan dat er een lid bezwaar 
had tegen de blauwe Donic ballen omdat deze niet goedgekeurd zijn door de NTTB. Formeel is dit juist. Het is niet zo dat 
deze bal is afgekeurd maar hij is nog niet aan de NTTB ter goedkeuring aangeboden  Edward vraagt of hij met eigen 
aangeschafte ballen kan spelen. Ook hier is geen bezwaar tegen. 

Rob S Waarom is er niet voor gekozen om het meubilair van Stede Broec over te nemen? Bij het zien van de foto’s was het 
meubilair erg gedateerd en moest hier toch voor betaald worden. We proberen een alternatief te vinden. Frank geeft aan 
dat er een site is waar je op bepaalde producten kunt inschrijven via een website. Frank zal deze website doorgeven.  

Peter Er is gesproken over de aanschaf van LED verlichting. Is dat nog actueel? Edwin geeft aan dat dit niet meer actueel is. 
Het lukte niet om met de huidige armaturen en de nieuwe LED verlichting de juiste lichtsterkte te behalen die door de 
NTTB wordt voorgeschreven. De investering zou te groot worden en zeker nu er gesprekken zijn om weg te gaan op De 
Blauwe Berg zou dit kunnen leiden tot een desinvestering. Er is toentertijd wel een aantal TL LED lampen aangeschaft. 
Deze zijn nu geplaatst in de kleedkamers, de hal en de keuken. 

Ben Geeft aan dat er in de zaal waar de 3 tafels staan aan de zijde van de kantine de verlichting lager is. Dit klopt inderdaad 
omdat daar geen TL armatuur hangt. Er wordt aangegeven dat er gekeken zal worden of hier een (goedkope) oplossing 
voor kan komen. 

Han Han geeft het bestuur een compliment dat ze zoveel werk hebben verzet in een enorm roerig jaar. Ga zo door! 
Co Is het een idee dat het mogelijk wordt dat een lid zijn verplichte vrijwilligerswerk kan ‘afkopen’? Er wordt door de leden 

aangegeven dat dit in het verleden al eens is geprobeerd en dat dit geen succes werd. De meeste mensen kochten dit af 
waarna het werk nog steeds niet werd gedaan. Er zitten voor-en nadelen aan. Er wordt besloten dit niet te doen. 

Marco Vraagt een ieder zijn barrekening te voldoen als men naar huis gaat. Het gebeurt nu geregeld dat mensen de rekening 
niet direct betalen maar (veel) later. Dit levert extra inspanningen op en een extra administratie. Daarnaast is de afspraak 
dat niemand op de pof kan drinken. Wanneer je geen cash geld bij je hebt is er inmiddels de mogelijkheid om te pinnen. 
Edward geeft daarbij wel aan dat niet iedereen weet hoe het apparaat werkt. Het bestuur is zich daarvan bewust en wijst 
op de handleiding die onder de tablet ligt. Daarbij vraagt het bestuur ook hulp aan de mensen die het inmiddels wel weten 
andere leden hierin mee te nemen en hun te laten zien hoe het werkt.  

 
Sluiting 
Edwin bedankt iedereen voor zijn aandacht en aanwezigheid en sluit de ALV om 22:55 uur. 
 
 
 
 
 


