Verslag ALV van maandag 28 maart 2022.
Aanwezig:
Dolf Eisses, Tomas van Goor, Marcel Mulder, Hans en Henk Bodde, Jan Muskee, Jacob
Janssen, Herman Schaap, Johan Aalders, Herman Timmer, Paul Pinkster, Roelof van den
Berg (voorzitter), Gerard van Dijk (notulist), Floris Wasser, Harry Frieszo, Erwin Loer en
Anita Thies.
Afwezig met kennisgeving:
Mattijn ten Klooster, Karel Muskita, Henk Brink en Linda Schipper-Das.
1. Opening om 20:00 uur.
Roelof opent en heet de zeventien aanwezigen welkom.
2. Vaststellen van de agenda.
Onder punt 7 zal de penningmeester de vragen uit de vorige ALV beantwoorden. Verder
blijft de agenda onveranderd.
3. Mededelingen voorzitter Roelof van den Berg.
- Namens LTC is Anita Thies door het bestuur gevraagd de kantinekar te gaan trekken.
Na een korte introductie besluit de voorzitter met “Welkom en fijn dat je het wilt
doen”
4. Verslag van de ALV van maandag 28 februari 2022.
Er zijn inhoudelijk, redactioneel en n.a.v. geen vragen en of opmerkingen. Daarmee is het
verslag van 28 februari 2022 vastgesteld.
5. Wijziging statuten i.v.m. de Wet bestuur en toezicht (WBTR) van 1 juli 2021.
Het nieuwe statuut was tijdens de ALV van 28 februari al voorgelegd en kon toen niet
worden geaccordeerd omdat niet het vereiste 2/3 deel van de leden aanwezig was. Daarom
is deze extra ledenvergadering ingepland, zodat het nieuwe statuut conform het huidige
statuut nu wel door de aanwezige leden kan worden aangenomen. Desgevraagd blijken er
vanuit de aanwezigen geen bezwaren om het nieuwe statuut aan te nemen. Na voorlegging
aan nogmaals de KNVB zullen de nieuwe statuten bij de notaris worden vastgelegd en
daarna worden gepubliceerd op website van vvltc.
6. Leden van verdienste en ereleden
Op voorstel van het bestuur hebben de aanwezigen Mattijn ten Klooster (die nu al meer
dan 10 jaar de cruciale functie van wedstrijdsecretaris veld vervult) en Hettie Schut (zij
vervulde meer dan 20 jaar diverse functies en is nu gestopt) benoemd tot Lid van
verdienste. Evenzo zijn op voorstel van het bestuur tot erelid benoemd Harry Frieszo
(gedurende nu al meer dan twintig jaar vervulde hij diverse functies en thans bestuurslid
ledenadministratie) en Johan Aalders (vervulde diverse functies gedurende de laatste dertig
jaar en thans bestuurslid accommodatiecommissie).
7. W.v.t.t.k.
Onder dit agendapunt heeft penningmeester Paul Pinkster met behulp van een PowerPoint
presentatie een drietal vragen beantwoord, die in de ALV van 28 februari 2022 waren
gesteld.

Vraag over het ontstaan van kwartaal kasverschillen:
- Belangrijk is hier om te vermelden dat er niet is getwijfeld aan de integriteit van de
(kantine) vrijwilligers. Tevens is het belangrijk te vermelden dat het voorkomen van
kasverschillen slechts 1 van de vele argumenten was om over te gaan tot “alleen
pinnen” en het zeer spijtig is dat op dat ene argument zoveel nadruk is komen te
liggen.
Vraag over de lange rijen voor onze enige kassa.
- Paul meldt dat er 1 kassa bij komt in de hoop dat er een aparte koffie-rij kan worden
gecreëerd. Verder wijst Paul op het kunnen gebruiken van de handhelps.
Vraag over de zaalinkomsten (verantwoording zaalsponsoren) en zaaluitgaven.
- Paul laat zien dat de sponsorgelden voor de zaal alle ten bate kwamen van de zaal.
- En per saldo de zaalinkomsten en uitgaven mogelijk aan het eind van het lopende
seizoen een klein negatief resultaat te zien zullen geven.
- Conclusie is dat de zaalafdeling nagenoeg quitte draait.
8. Rondvraag
Henk Bodde – Kan er een bord komen waarop duidelijk staat dat men eerst bij de kassa de
snack dient af te rekenen alvorens deze bij het loket af te halen? Dit om een onnodige rij
voor het loket te voorkomen. Anita neemt namens de kantine de vraag mee en komt t.z.t.
met een oplossing.
9. Sluiting
Met dank aan ieders inbreng sluit Roelof de vergadering om 20:45 uur.

