Notulen Algemene Leden Vergadering RKSV Margriet 14-12-2021
Opening
De vergadering wordt geopend door voorzitter Piet de Jongh.
Iedereen welkom in deze digitale vorm van de Algemene Leden Vergadering 2021.
Aangemeld 35 mensen digitaal.
Afwezig met kennisgeving: Henry Reijnders, Herman Pansier en Hans de Jong.
Er wordt door de voorzitter stilgestaan bij de overledenen.
Mededelingen
-Piet de Jongh meldt dat hij samen met Leo Strik in gesprek is met de cricketclub en de
tafeltennisclub over de ontwikkeling van sportpark de Amstelhoef. Er is een brainstormsessie
geweest en zij beraden zich over de toekomst.
-Margriet laat zich begeleiden door het SEC bij de werving van vrijwilligers. Na de corona periode
wordt een ouderavond georganiseerd.
Verslag jeugdcommissie door Jan van Leest.
Verslag seniorencommissie door Ruud Pigmans
Jaarcijfers 2020-2021
Leo Strik geeft uitleg bij de cijfers van het seizoen 2020-2021. Diverse zaken worden toegelicht o.a.
COVID subsidies en de invloed van sluiting kantine en het park door de COVID maatregelen.
Geen vragen vanuit de leden.
Verslag Kascontrolecommissie
Marc van der Heijden presenteert het verslag van de kascommissie. De kascommissie bestaat uit
Loek Wenting, Mari Hol en Marc van der Heijden. De kas commissie geeft advies aan de ALV om het
bestuur decharge te verlenen voor de gepresenteerde cijfers voor het boekjaar 2020-2021. Marc
geeft aan dat de SAP zich heeft opgeheven en is opgegaan in de sponsorcommissie Margriet. Vraagt
aandacht voor het teruglopen van de sponsoring en geeft het advies aan het bestuur om hier kort op
te blijven zitten om de sponsorinkomsten weer omhoog te brengen.
Geen vragen vanuit de leden.
Aanwezige leden kunnen stemmen. 100% stemmen voor. Er is daarmee formeel decharge gegeven
door de leden.
Verkiezing kascontrolecommissie
Loek Wenting, Marc van der Heijden en Mari Hol worden gevraagd en blijven dit uitvoeren. Marc
vraagt of andere leden geïnteresseerd zijn om lid te worden van de Kascommissie. Versterking of
vervanging zou worden toegejuicht. Voorzitter bedankt de commissie voor haar inbreng

Begroting 20212022
Leo Strik geeft toelichting op de begroting voor seizoen 20210-2022. Er is kritisch gekeken naar de
begroting en gekeken waar bezuinigd zou kunnen worden. We zijn dankbaar dat, ondanks de
beperkingen van de COVID maatregelen, leden de contributie hebben betaald.
Wat betreft sponsorcommissie zien we afname aan inkomsten doordat bedrijven zijn gestopt met
sponsoring. Enkele vragen en opmerkingen worden beantwoord door Leo.
Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Ron de Vries. Aftredend en beschikbaar: Pascal van Druten, Jan van
Leest, Danielle Welten, Gerard van der Kroon. Allemaal door Leden aangenomen en proficiat!
Nieuw: Michel Fleer, Leo Strik en Ruud Pigmans. Meerderheid stemt voor en daarmee toegetreden
tot het bestuur. Proficiat en succes!
Lid van verdienste: Kandidaten Ron de Vries, Joop Wolters, Andre Pigmans en Jo Timmermans
worden toegesproken door Piet de Jongh en bedankt voor hun inspanningen voor Margriet.
Voorgesteld als Lid van Verdienste en door meerderheid van leden aangenomen en Proficiat!!
Het bestuur bestaat na verkiezing uit: Piet de Jongh voorzitter, Gerard van der Kroon, Pascal van
Druten, Jan van Leest, Danielle Welten, Leo Strik, Michel Fleer en Ruud Pigmans
Rondvraag
Er zijn geen vragen voorafgaand aan de vergadering binnen gekomen bij het bestuur.
-Ellen van den Bosch vraagt over het aantrekken van vrijwilligers samen met SEC. Jan van Leest geeft
uitleg. Een en ander opstarten na de covid-maatregelen.
-Sander Strik stelt vraag over 75-jarig jubileum. Jubileumcommissie heeft in het scenario met alles
rekening gehouden waarover wij nu kunnen oordelen.
-Wendy Hommeles stelt voor een ouderavond voor elk team aan het begin van het seizoen en van
daar uit vrijwilligers proberen te vinden.
Piet de Jongh sluit af en hoopt dat dit voor de laatste keer is met een vergadering via teams. Ieder
een gezond een goed 2022 en dank aan Geert Jan Princen en Maurice Hommeles voor het regelen
van de techniek van de digitale ALV.

