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                                Informatie leden 

Vanwege de coronamaatregelen dit jaar (2020) geen ledenvergadering. In dit document vindt u 

informatie welke wij als bestuur graag met u willen delen. Hierin wordt uitgelegd hoe u kunt reageren 

zodat we uw ‘stem’ ook kunnen horen.  

Per agendapunt kunt u de informatie lezen welke we anders op de ledenvergadering hadden gedeeld. 

Een stukje discussie missen we nu helaas. Het agendapunt wordt afgesloten met de naam en 

telefoonnummer van een bestuurslid. Dit bestuurslid staat u graag te woord over het betreffende 

agendapunt.  

1) Notulen ledenvergadering 31 oktober 2019 
Deze notulen staan op de website. Indien u een opmerking heeft op deze notulen horen we dat 
graag.  
Bestuurslid Rob Mecklenfeld 06-27071130 
 

2) Financieel overzicht 
Financieel is de vereniging gezond (€ 2409,09 in kas), het overzicht kunt u opvragen en 
eventueel vragen stellen.  
Bestuurslid Martijn Arkes 06-22993483 
 

3) Verslag kascontrolecommissie 
De kascontrole heeft inmiddels plaats gevonden door de leden Ben Nijhof en Herman Kosse. 
De kas is goedgekeurd.  
Bestuurslid Martijn Arkes 06-22993483 
 

4) Ingekomen stukken 

• Corona tegemoetkomingsregelingen voor sportverenigingen >> Komen we niet voor in 
aanmerking, ons ‘verlies’ haalt de drempel niet.  

• Subsidie provincie Coronaproof inrichten >> Subsidie voor het ‘corona roof’ inrichten van de 
sportaccommodatie >> Vooralsnog niet van toepassing voor ons.  

• Financiële schade bij vereniging door corona >> Vooralsnog komen we hier niet voor in 
aanmerking >> Wordt mogelijk anders als we in de winter open gaan. 

Bestuurslid Rob Mecklenfeld 06-27071130 
 



 
5) Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar:  Richard van Dijk, Michel Bakker, Sebastiaan Belt 
Tot 3 november hebben de leden de mogelijkheid gehad tegenkandidaten aan te melden. Er hebben zich 
geen tegenkandidaten aangeboden bij de secretaris. Dit betekend dat de drie aftredende bestuursleden 
herkozen zijn.  
Bestuurslid Rob Mecklenfeld 06-27071130 
 

6) Vaststellen prijzen gezin/leden kaarten                                    
Het bestuur stelt voor om de prijzen van de gezinskaarten 10 euro te laten en de ledenkaarten 
5 euro, idem als vorig jaar.  
Indien u hier anders over denkt, horen we dat graag.  
Michel Bakker 06-25045058 
 

7) Mededeling voorzitter 

• Dank aan de sponsoren voor hun bijdrage, hierdoor hebben wij weer een mooie 
aflossing kunnen doen op onze hypotheek.  

• Ondanks de corona maatregelen komen we binnenkort langs de deur, uiteraard op 
gepaste afstand, met de ledenkaarten. Dit om de vereniging toch in deze tijden gezond 
te houden.  

Michel Bakker 06-25045058 
 

8) Rondvraag 
Indien u nog iets heeft te vragen of melden dan horen we dat graag van u.  
Michel Bakker 06-25045058  
 

 
 

 


