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 Notulen Algemene Ledenvergadering VV Glimmen, d.d. 24 november 2017. 

 
Aanwezig: Algemeen Bestuur: Henk Klabbers (voorzitter),  Jan Deen (secretaris), Reinier Antonides (penningmeester), Reint Nienhuis 

(materialencommissie), Harry Sissingh (seniorencommissie), Petra van der Heide(jeugdcommissie) en Sietske Mulder (algemeen lid). 

Verder waren er 24 leden. 

Afwezig met kennisgeving: Dethmer Drent, Alf Tent.  
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 en heet iedereen welkom. 

 

2. Mededelingen/ingekomen stukken 

  Geen mededelingen. 

 

3. Vaststellen notulen ALV d.d. 18 november 2016 

De notulen worden onveranderd goedgekeurd. 

 

4. Vaststellen notulen BALV d.d. 19 mei 2017 

  De notulen worden onveranderd goedgekeurd. 

     

5. Jaarverslag seizoen 2016/2017 

  Geen opmerkingen. 

 

6. Verslag Kascommissie  

 De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en alles is in orde bevonden en verzoekt dan ook de vergadering de 

penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord en de penningmeester wordt decharge verleend.  

 De kascommissie heeft nog als aanbeveling om de energiekosten omlaag te brengen door energiebesparende maatregelen. 

   

7. Verkiezing Kascommissie 

Teun Tielen treedt af als kascommissielid, zijn plaats wordt ingenomen door reservelid Geert Jan de Jong. Er zal nog gezocht 

worden naar een nieuw reservelid. De nieuwe kascommissie bestaat derhalve uit de volgende personen: Erik Bazuin en Geert 

Jan de Jong. 

  

8. Vaststellen Balans en Resultatenrekening seizoen 2016/2017 
  De Balans en Resultatenrekening wordt onveranderd vastgesteld. 

  Er is een positief resultaat van 857,- i.p.v. een  saldo van 0,0 wat begroot was.  

  Op de balans worden de gelden van de Vrienden van de VV Glimmen apart vermeld zodat er op dit punt meer transparantie is. 

     

9.          Vaststellen financiële begroting seizoen 2017/2018 

 De begroting is niet sluitend maar laat een tekort zien van 3000,-. Dit bedrag is volledig toe te schrijven aan de te verwachten 

 kosten voor het jubileum. 

 De begroting wordt ongewijzigd aangenomen. 

  

10. Vaststellen contributies seizoen 2017/2018 

De contributies zijn enigszins verhoogd en worden conform het voorstel van de BALV van 19 mei 2017 vastgesteld. 

 

11. Huldiging leden. 

25 jaar lid: Piet Topelen, Jaap Pool en Thomas Wildeboer. Ze worden gehuldigd door de voorzitter en 

krijgen het bijbehorend speldje en een bos bloemen. 

40 jaar lid: Niels van Hemmen. 

50 jaar lid: Harm van der Molen, Ale Hendriks, Tonny Amerika en Menno Groothof. 

De leden die 40 en 50 jaar lid waren zijn gehuldigd op de jubileumavond (18 november). 

 

Richard Sissingh en Melanie de Haan worden bedankt voor hun inzet voor de activiteitencommissie. Richard neemt ter plekke 

bijbehorende bloemen in ontvangst, Melanie was verhinderd. 

Tim Blaauw  wordt bedankt voor zijn inzet voor de jeugdcommissie en ontvangt ook de bijbehorende bloemen. 

Speciale aandacht voor Oebel Oosterhof: na 17 jaar (!) is hij gestopt als Commissie van Ontvangst. Hij wordt beloond met een 

bos bloemen en VVV bonnen. 

 

12. Bestuursverkiezing 

Periodiek aftredend en herkiesbaar: Harry Sissingh (seniorencommissie). 

Er zijn geen tegenkandidaten gemeld.  Harry wordt zonder tegenstemmen herkozen. 

Periodiek aftredend en herkiesbaar: Jan Deen (secretaris). 

Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Jan wordt met één tegenstem herkozen. 
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Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Reinier Antonides (penningmeester). 

De voorzitter bedankt Reinier uitgebreid voor zijn inbreng en overhandigt hem een bos bloemen. 

Er ontstaat onduidelijkheid over de opvolging van Reinier en de procedure: er is geen kandidaat voorgesteld wat betekend dat 

een nieuwe penningmeester pas aangesteld kan worden in een eerstvolgende ledenvergadering. De vergadering verzoekt om dit 

zo snel mogelijk te regelen. 

 

Tussentijds aftredend: Henk Klabbers (voorzitter). 

Voorstel kandidaat voorzitter: Gerrit Marsman. Gerrit wordt met 29 stemmen voor en 2 tegen gekozen. 

Petra bedankt Henk voor zijn inzet en overhandigt hem de bijbehorende bloemen. 

Henk neemt afscheid als voorzitter en overhandigt vervolgens de voorzittershamer aan Gerrit. 

Gerrit spreekt de vergadering toe en geeft aan dat hij zeer gemotiveerd is om de functie van voorzitter te bekleden en op dit 

moment zich extra wil richten op de jeugd en het damesvoetbal. 

  

13. Rondvraag 

- Henk Wildeboer : de functie penningmeester kost veel tijd, misschien gedeeltes uitbesteden? Harry geeft aan dat de 

     meeste tijd niet zit in het inboeken maar in het voorwerk, dus uitbesteden lost niet zoveel op. Gerrit 

     voegt hieraan toe dat er vergaande ontwikkelingen zijn wat betreft de invulling van de functie. 

- Ale Hendriks  : wil graag een aparte vlaggenmast voor de nieuwe vlag van de KNVB. Is akkoord. 

- Thomas Wildeboer : een oplossing voor de hoge energiekosten zou kunnen zijn het plaatsen van zonnepanelen. Jan geeft 

     aan dat hieraan gewerkt wordt maar dat we wel rekening moeten houden met de gemeente als  

     eigenaar van het dak en dat die problematiek een onderdeel gaat worden van het privatiserings  

     overleg. 

14. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de ALV om 21.20 

 

 

 

                                               

 

 

   


