NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 MEI 2015
________________________________________________________________________
Aanwezig: Arthur Vuijk, Marianne Sannes, Gerard Klifman, Frans Verschure, Marijke
Blasman, Moniek Oldenburg, Petra Romeijn, Helen Taillie, Peter Doorduin, Liesbeth
Bastemeier, Marijanne Pranger, Jaap Klifman, Rens Manse, Annelies van Eekelen,
Michel Taillie, Ernst-Jan Bentvelzen, Joyce Rijnders, Madelon Spee, Tjeerd de Vries,
Monique de Jong, Leonie Doorduin, Ilona Arkenbout (22).
Afwezig (m.k.): Patricia Trijzelaar, Ernst van der Meer, Erik van der Waal, Mariska
Troost, Marcel Vos, Xandra Kosten, Pim Evenhuis, Niek Vos, Ibrahim Dzananovic,
Folkert van Staalduinen, Maartje de Groot, Kelly Bontenbal.
_________________________________________________________________________
01. Opening.
Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering met een welkom, speciaal voor de 3
aanwezige ereleden. Hij last hierop een leespauze in voor de notulen van de vorige
vergadering.
02. Notulen vorige vergadering.
De notulen van de vorige vergadering op 25 november 2014 werden goedgekeurd, met
dank aan de secretaris.
03. Ingekomen stukken.
12 afmeldingen voor deze vergadering.
04. Verkiezing bestuursleden.
Marijke Blasman en Gerard Klifman zijn aftredend; zij hebben zich herkiesbaar
gesteld en worden bij acclamatie herkozen.
05. Mededelingen bestuur.
Arthur meldt een sportief keerpuntje voor He 1 door met een “papieren” wedstrijd
toch in de 1e klasse te blijven.
Da 1 heeft een goed seizoen gedraaid en, ook door hulp vanuit de jeugd, de 6e plaats
bereikt.
Voor Da 2 bleek het peil in de 2e klasse te hoog, helaas degradatie naar de 3e klasse.
MeA heeft een prima 1e helft seizoen afgesloten met het kampioenschap; de 2e helft
bleek te hoog gegrepen, wel goede ervaring opgedaan en leuke wedstrijden gespeeld.
Bij de jeugd gaat het in het algemeen goed, zeker dankzij de staf voor de trainingen, en
de grote betrokkenheid.
Bij de recreanten is wat terugloop, hetgeen ook resulteert in het met moeite vullen van
de 2 teams.
Wat betreft het probleem met de shirts weet Arthur te melden dat Gideon in
Nieuwegein geen goede relatie heeft met de fabriek in Italië. “Ze zijn onderweg”.
Voor het beachveld is een concept huurovereenkomst ontvangen met een huurbedrag
ad € 2.000,00 per jaar. Dit zal via de gebiedscommissie voor burgerinitiatieven terug
te vangen zijn.
Voor het MFC wordt op 3 juli a.s. een publieksdag georganiseerd, waarbij het
zwembad als proef gevuld gaat worden. De opening is gepland voorjaar 2016.
Madelon vraagt: hier dicht, dan naar MFC. Antwoord: het is de bedoeling voor het
seizoen 2016-2017 over te gaan, e.e.a. afhankelijk van de gemeente.

06. Financieel overzicht en begroting.
Peter heeft diverse uitgaven gedaan, onder meer aan vlaggen, tablets, beachveld, enz.
Waarschijnlijk worden voor het MFC dezelfde huren gehanteerd als voor De Rozet.
07. Voorstel contributieverhoging.
Met voorstel van het bestuur dit jaar de contributies niet te verhogen ging de
vergadering akkoord.

08. Verkiezing arbiter.
Adri van der Born heeft aangegeven, ondanks zijn afwezigheid op de vergadering,
door te willen gaan als arbiter, en wordt opnieuw herkozen.
09. Rondvraag.
Geen vragen gesteld.
Wel weet Arthur 2 leden, te weten Tjeerd de Vries en Gerard Klifman met de
kortgeleden bereikte respectabele leeftijd van 75 jaar te verblijden met een bos
bloemen.
10. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur met aanbieding van een drankje en
een bedankje aan de aanwezigen voor hun opkomst.

