
 

Notulen 74e jaarvergadering gehouden op 28-10-2021 

 

1. Opening 

Petra Lips opent de vergadering om 20:00 uur. Er zijn 27 leden (van de 148 leden) exclusief 

bestuur aanwezig en 17 leden hebben zich bij het bestuur afgemeld ( Arno Hiemstra, Kitty 

Westerbos, Isabel Kleijn, Willem Vork, Angelique Pieterse, Lenno van Vliet, Sven Mank, Lars 

Mank, Theo Zwanenburg, Ferry Ruinard, Danny Kind, Arie van der Hoorn, Henk Bader, 

Simon van Capel, Hans van Capel, Jan Mank en Rob Roggeveen) 

 

Punt 11. Bestuursverkiezing wordt naar voren gehaald 

In eerste instantie had Petra Lips-Versluis te horen gekregen dat zijn vanwege haar werk 

geen bestuursfunctie mocht bekleden. Echter dit besluit is teruggedraaid. 

Hans van Capel is aftredend penningmeester maar is niet aanwezig. Henk Bader is 

voorgesteld als nieuwe penningmeester. De leden gaan akkoord middels applaus. 

 

2. Notulen vorige vergadering ( 28 februari 2020) 

De notulen zijn goed gekeurd. 

 

3. Mededelingen 

Het afgelopen jaar zijn Cees Hommega, Koos Bader, Hans Pieterse, Fons de Schepper, Piet 

Bader, Bert van Tol en Peter van Nimwegen ons ontvallen, de voorzitster vraagt alle 

aanwezige leden te gaan staan en een minuut stilte te nemen.  

In onze drankvergunning staat dat wij na 00:00 geen alcoholistische dranken mogen 

schenken. Het stofzuigen dient voortaan voor de wedstrijden te gebeuren hierdoor krijgt 

degene die een schone tafel wil altijd een schone tafel maar dient daar zelf voor te zorgen. 

Er wordt gevraagd aan de leden om hun e-mailadressen door te geven zodat deze in de 

ledenadministratie kunnen worden opgenomen. 

De feestavond voor ons jubilieum wordt gehouden op 26 februari 2022. 

De leden die een sleutel van het lokaal hebben wordt gevraagd dit aan te geven aan de 

Marco Mank. Tevens diegene met een gillet van BV de Plas dienen de maat hiervan door te 

geven aan Petra Lips-Versluis. 

 

4. Ingekomen stukken 

Er is een brief binnengekomen van Leo Bruijgom met de vraag of het bestuur wil kijken of er 

de mogelijkheid is voor nieuwe tenue van de vereniging. Leo zal voorbeelden en offertes 

opvragen en doorsturen aan het bestuur. Het bestuur zal een eventuele wijziging voorleggen 

aan de leden in de nieuwe jaarvergadering en indien de leden akkoord gaan zal de statuten 

moeten worden gewijzigd. 

 

Martijn van de Bos heeft een brief gestuurd met het voorstel om een activiteitencommissie 

op te richten. Een aantal leden geven aan Martijn hierbij te willen ondersteunen, Dennis 

Sassen, Paul Sassen en Ruud van Emmerik. Voorstellen zullen met het bestuur besproken 

worden. 

 

5. Open Ter Aarse kampioenschappen 

We hopen dat de Corona maatregelen dermate versoepelen zodat een nieuwe TAK 

georganiseerd kan worden. 



 

6. Jaarverslag secretaris 

Het jaarverslag wordt voorgelezen enkele sportieve successen worden opgelezen echter 

vanwege Corona zijn er weinig tot geen competities afgerond. 

 

7. Jaarverslag penningmeester 

Henk Bader geeft een update over de contributie. De contributie is nog niet gefactureerd aan 

de leden vanwege de Corona en afgelastte competities. Tevens benoemd Henk de nieuwe 

opzet van de contributie en lidmaatschappen van de diverse competities: 

Het lidmaatschap is verhoogd naar €35,- per lid 

De contributie voor bondsleden en deelnemers aan competities van de Veen en Rijnstreek 

worden 100% doorbelast. Recreanten betalen €25 per middag. Leden gaan akkoord middels 

applaus. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid van een pinapparaat incl. kassa bediening. 

Hierdoor wordt het veiliger voor het barpersoneel geen “grote” bedragen contant geld meer 

en de boekhouding wordt makkelijker. Leden gaan akkoord middels applaus. 

 

8. Verslag Kascommissie 

Danny Kind en Martijn van der Bos hebben de kascontrole uitgevoerd en zijn zeer tevreden 

over de boekhouding. 

 

9. Benoeming kascommissie 

De kascommissie ziet er volgend jaar als volgt uit: 

2de jaars Martijn van der Bos 

1ste jaars Fer Koeleman 

 

Als reserve wordt Ruud van Emmerik benoemd. 

 

10. Decharge bestuur 

De vergadering verleent met een applaus decharge aan het bestuur voor het gevoerde 

beleid in 2020. 

 

12. Jubilarissen 

De jubilarissen zullen tijdens de feestavond in het zonnetje gezet worden. Speciale aandacht 

gaat wel uit naar David Pieterse hij is 60 jaar lid van de vereniging. 

 

13. Rondvraag  

Nico Westerbos: 

- Het computerhok is erg vol en er ligt veel rotzooi tevens dient er naar de elektra gekeken te 

worden.  

Antwoord bestuur: 

Inmiddels is het hok opgeruimd en heeft Peter Bader naar de elektra gekeken. 

 

Hans van der Laan: 

- Kunnen er nieuwe ballen worden aangeschaft voor de middagen? 

Antwoord bestuur: 

Elk jaar krijgen de volgende competities nieuwe ballen: 

Maandag avond competitie en dinsdag avond competitie ( ieder 2 sets nieuwe ballen) 

Voor de middagen worden 4 sets nieuwe ballen aangeschaft 



Voor de vrijdag middag competitie 4 sets nieuwe ballen. 

De sets ballen van de maandag en dinsdag avond competitie gaan na 1 jaar naar de 

vrijdagavond competitie 

 

Rob Uyttewaal: 

- Stopt met bijhouden van website, het wordt hem teveel. Hij stopt na de laatste wedstrijd ook 

als wedstrijdleider. 

Chris Koot geeft aan bij te springen en taken over te nemen van Rob 

 

Cor Groen in ’t Woud: 

- Kunnen er barkrukken met leuningen worden aangeschaft? 

Ruud van Emmerik geeft aan mee te willen denken en met voorstellen richting het bestuur te 

komen. 

 

Ruud van Emmerik: 

- Kan er meer worden gedaan met de 2 schermen? Ze staan vaak uit of worden niet 

gebruikt. 

Antwoord bestuur: 

Dit kan zeker, er zijn echter spelers die erover klagen dat het afleid. Er kan wel meer tussen 

de wedstrijden getoond worden. Hier zal over nagedacht worden.  

  

Rene Fransen: 

- De datums voor de kersttoernooien worden doorgenomen. 

Helaas zijn er weer zwaardere Coronamaatregelen afgekondigd en zijn de kersttoernooien 

afgelast. 

  

14. Sluiting 

De vergadering sluit om 21:50. 


