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notulen algemene ledenvergadering 
(concept)  

Datum/tijd Woensdagmiddag 13 oktober 2021 

Tijd: 14:00 uur tot 15:30 uur 

Locatie: De Rietzanger 

Afmelding ontvangen van:  

Notulist Marianne van Capel 

Aanwezig aantal leden: 31 en 4 bestuursleden 

 Agendapunt  

1 Opening en vaststellen van de agenda 

- Op verzoek van het bestuur neemt M. Vork de taak van voorzitter voor deze vergadering op zich. De 
vergadering wordt geopend met een welkom. 

 

2 Notulen ALV 7 oktober 2020 

- De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

3 Jaaroverzicht  activiteiten 2020 van de secretaris 

- Het jaaroverzicht 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de secretaresse. 

4 Financieel verslag door de penningmeester 

Het financieel verslag wordt toegelicht door de penningmeester, A. Kentrop. 
Omdat er geen activiteiten waren is er weinig omzet geweest waardoor 2020 met verlies is afgesloten. De 
Club 50Plus heeft dit verlies uit eigen middelen kunnen dragen. Het bestuur heeft wel geprobeerd om 
subsidie te krijgen van de gemeente ivm derving van inkomsten maar de gemeente heeft dit niet 
toegekend.  
 

5 Verslag kascommissie 

De heren Zimmerman en Bennebroek hebben de kas gecontroleerd. Zij hebben geconstateerd dat de 
administratie goed is bijgehouden, ook t.a.v. de extra kosten door COVID.  
Op advies van de kascommissie wordt het bestuur gedechargeerd. 
 
De nieuwe kascommissie wordt benoemd: 
De heer Bennebroek blijft lid van de kascommissie. 
De heer Zimmerman wordt vervangen door de heer W. Vork. 
Mevrouw Vork wordt reservelid. 
 

6 Toelichting op de financiën van Stichting Instandhouding vh gebouw door dhr. Aart van Klaren 

De heer Van Klaren laat door middel van presentatie zien wat de overeenkomsten zijn tussen de stichting 
verenigingsgebouw en stichting voorzieningenfonds. Beide stichtingen hebben instandhouding van het 
gebouw, bevordering van emancipatie en zelfstandig functioneren in de doelstelling staan. Daarom is 
nauwe samenwerking tussen deze beide stichtingen een logische stap. 
 
Jaarcijfers 2020 stichting verenigingsgebouw: 
- van stichting voorzieningenfonds is € 9.330,-- ontvangen voor het realiseren van zonnepanelen. Door het 
plaatsen van de zonnepanelen zullen de energielasten voor Club 50Plus omlaag gaan. 
- grote kostenposten door aanpassing elektrische installatie en vergunning nieuwe fietsenstalling. 
 
Stichting Voorzieningenfonds: 
Dagelijks bestuur van Club 50Plus is tevens het bestuur van stichting voorzieningenfonds.  
- over 2020 had de stichting een nadelig saldo van bijna € 6000,--. Het eigen vermogen van de stichting 
bedraagt nu € 121.995,00. 
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Omdat de twee stichtingen in principe dezelfde doelstelling hebben de twee besturen in 2020/2021 
regelmatig met elkaar overlegd en hebben daarbij afgesproken tot nauwere samenwerking in plaats van 
samenvoeging van de beide stichtingen. Afgesproken is dat de stichting gebouw de coördinatie van het 
onderhoud op zich neemt. De heer S. de Jonge regelt dit in goed overleg met het team onderhoud van 
club 50Plus. 
De beide besturen overleggen waar de prioriteiten liggen en leggen voorstellen voor groot onderhoud voor 
aan de Algemene Ledenvergadering. 
In september 2021 is gestart met een inventarisatie van onderhoud voor de eerste 5 jaar (invalidetoilet, 
schilderwerk, inventaris etc.). Ook het reguliere onderhoud is hierin meegenomen. Of groot onderhoud 
alleen door vrijwilligers wordt uitgevoerd of wordt uitbesteed is nog niet in detail uitgedacht, maar we 
moeten er rekening mee houden dat onze vrijwilligers steeds ouder worden. Daarom zullen we niet 
schromen om dingen door uit te besteden, zodat vrijwilligers andere taken kunnen uitvoeren. De afweging 
uitvoering door vrijwilligers of uitbesteding wordt per onderwerp gemaakt.  
Dhr. Tersteeg stelt voor dat in het kader van stijgende gasprijzen ook gekeken wordt naar andere 
energievormen. De heer van Klaren bevestigd dat dit inderdaad ook onderdeel is van het onderhoudsplan. 
Op de vraag van de heer Tersteeg hoe het bestuur omgaat met ideeën/suggesties van leden, stelt de heer 
Van Klaren dat ideeën welkom zijn, maar de beide stichtingen wel beperkte bestuurskracht hebben. 
 

7 Verkiezingen:. 
- Aftredend en herkiesbaar zijn:  

o Anneke Kentrop 
o Joop Leliveld 

- Kandidaat bestuurslid: 

Het bestuur stelt de vergadering voor om Mevrouw Hennie Toonen te benoemen als nieuw bestuurslid 
van de Club 50Plus 
 

De aanwezige leden gaan akkoord met het herbenoemen van mevrouw Kentrop en de heer Leliveld als 
bestuurslid van Club 50Plus Noorden.  
Ook gaan de aanwezige leden akkoord met de benoeming van Mevrouw H. Toonen als bestuurslid van 
Club 50Plus. 
 

8 Mededelingen/voorstellen vanuit het bestuur: 

- Stand van zaken handboek WBTR (wet bestuur en toezicht rechtspersoon)  
Op last van de overheid zijn alle verenigingen verplicht naast statuten/acte ook een document te hebben 
waarin wordt omschreven wat het bestuur voor taken heeft en of dit goed is vastgelegd in de 
statuten/huishoudelijk reglement. Het is een handvat voor bestuur t.a.v. aansprakelijkheid etc.  
Zo nodig moeten de statuten hierop worden aangepast. M. van Capel en A. Kentrop hebben op zich 
genomen om dit handboek uit te werken.  
 

9 Rondvraag/wat verder ter tafel komt. 
 

- De heer G. Zimmerman vraagt wat het bestuur doet met coronabeleid:  wij volgen RIVM regelgeving 
voor verenigingsgebouwen en doen een beroep op onze leden om zich te houden aan de algemene 
regels van 1,5m afstand/mondkapjes en handhygiëne. 

- Mevrouw Van der Weijden stelt voor dat Club 50Plus meer bekendheid geeft aan de activiteiten, b.v. 
door het ophangen van een flyer bij de voordeur, in het publicatiebord bij de COOP etc.  Het bestuur 
bevestigd dat er meer aandacht moet zijn voor communicatie en zegt toe dit in de 
bestuursvergaderingen mee te nemen.  

- Mevrouw Wansinck, externe verhuur: lastig om alles klaar te zetten als er een activiteit is na externe 
verhuur, met name na uitvaart/condoleren. Het bestuur stelt dat hierover afspraken gemaakt zijn 
uitvaartverzorgers, maar wellicht moeten we de afspraken eens heroverwegen. 
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- Mevrouw Vianen, vraagt naar taken vrijwilligers: door A. Kentrop en M. van Capel wordt een 
inventarisatie gemaakt en een voorstel uitgewerkt. Het voorstel zal in een vrijwilligersbijeenkomst 
worden voorgelegd en volgend jaar ter vaststelling in de ALV worden voorgelegd. 

- Pinautomaat: A. Kentrop heeft uitgezocht dat de kosten voor het gebruik van een pinautomaat € 
525,00 per jaar zijn. Bovendien kunnen niet alle vrijwilligers met een pinautomaat overweg en gaat het 
meestal om kleine bedragen. Het bestuur blijft zoeken naar een oplossing. 

- Vrijwilligers bardienst bridge in de Rietzanger: voorgesteld wordt een oproep in de Omroeper te 
plaatsen. 
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Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 15:30 uur met dank voor ieders inbreng. 
 

   

  

 


