
H.V. Schipluiden 
 

 

 

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 30 november 2020 

  
Aanwezig:      Ary Eikelenboom, Jenny Boks, Barbara Cox, Christine Eikelenboom, Jan 

Ham, Lianne Kattevilder, Peet Kester, Jolanda Schotting, Judith van Soest, 
Sylvia Steenks, Jos Vermeulen, Suzanne van der Spek (verslag) 

  
Afmeldingen: Idette vd Burgh 

  
Aanwezig (aantal leden incl. bestuur): 11 (via online meeting, ivm COVID-19) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

1. Opening   
De voorzitter opent een bijzondere ALV om 20:00 uur en heet iedereen van harte 
welkom via Meets. De ALV is dit jaar digitaal verzonden ter goedkeuring, dit vanwege 
COVID-19. Deze online meet is gehouden om eventuele vragen te beantwoorden en 
de kascontrole en samenstelling bestuur vast te leggen.  
 

  
2. Ingekomen stukken en mededelingen  

       Er zijn geen ingekomen stukken/mededelingen  
  

3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 1-11-2019 
De notulen zijn vastgesteld en hierbij aangenomen.   

  
4. Presentatie jaarverslagen  

De algemene stukken zijn allemaal digitaal naar alle leden verstuurd. Zij hebben deze 
doorgenomen. Er zijn geen bezwaren naar voren gekomen. 
Ook zijn er geen vragen meer gesteld, en deze zijn er online nu ook niet. 

 
5. Financieel 

De financiën zijn doorgenomen. 
De kascontrole is goedgekeurd.  
Lianne krijgt een compliment voor de boekhouding.   
 

6. Vrijwilligers 
Er zijn dit jaar verschillende vrijwilligers die hun werk in een commissie neer gaan 
leggen. Wij bedanken hen allen voor hun enorme inzet van de laatste jaren en er 
komt nog een presentje aan als dank. 

    
5. Benoeming kascontrolecommissie 2021-2022 

Peter Kester heeft 2 jaar kascotrole gedaan, na 2 jaar dient dit weer door iemand 
anders gedaan te worden. Peter, bedankt voor je inzet! Yvonne den Haan zal 
komend jaar weer de kascontrole uitvoeren en naast haar zal de penningmeester nog 
iemand anders benaderen. 
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6. Bestuursverkiezing  
Voorzitter: 
Ary Eikelenboom: herkozen voor een jaar 
 
Complexbeheer:   
Jan Ham herkozen voor een jaar 
 
Penningmeester:  
Lianne Kattevilder 
 
Secretariaat:   
Suzanne van der Spek 
 
Technische commissie: Vacant 
 

Wedstrijdsecretariaat:  Vacant 
 

 
 

7. Rondvraag  
Er zijn verder geen vragen meer naar voren gekomen. 
 

 
  
8. Sluiting  

Ary bedankt iederen voor de digitale aanwezigheid en sluit de vergadering om 21:15 
uur 
 

  
 

Goedkeuring verslag ter vergadering d.d. 30 november 2020:  
  
Voorzitter:      Secretaris:  
  
  
Ary Eikelenboom     Suzanne van der Spek   
 


