
Algemene Leden Vergadering Willen is Kunnen 
       
 

Datum:   18 augustus 2021 

Aanvang:  20.00 uur 

Aanwezig bestuur: 
• Voorzitter:    Erik Haartman 
• Secretaris:    Onno Witte 
• Penningmeester:  Vacant 
• Algemeen bestuurslid:   Karin Rijks, Karen Selhorst 
       Notulist:   Karen Selhorst 

1. Opening 
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 

2. Mededelingen 
o Geen 

3. Notulen 2020 
o Geen opmerkingen, de notulen zijn hierbij goedgekeurd en vastgesteld. 

4. Stemming Penningmeester 
o Kandidaat Ger van der Muts.  
o Er is gestemd via stembriefjes, uitslag: voor – 12 stemmen, tegen – 0 stemmen, 

onthouding – 1 stem. 
o Ger van der Muts is nu Penningmeester 

5. Financieel jaarverslag 
o De vorige penningmeester van HSV WIK, Ron Smit is na 10 jaar penningmeester te 

zijn gestopt. Hij heeft de stukken heel netjes en zeer punctueel, secuur en duidelijk 
overgedragen. 

o Op dit moment staat de club er financieel goed voor, er staat ca € 24.000,-- op de 
spaarrekening en ca € 4.000,-- op de lopende rekening. 

o Vraag Nel Brahm: Vergoeding instructeurs staan in de stukken voor behendigheid en 
gehoorzaamheid, waarom niet voor Flyball?  
Antwoord bestuur: de instructeurs Flyball willen de vergoeding niet. 

o Kascommissie: De kascommissie bestond uit Suus Roling en Nel Brehm, zij hebben de 
stukken akkoord bevonden. 

 Nieuwe leden kascommissie: Suus Roling, Kitty Millius en als reserve Ernst 
Jan Kloosterhuis. 

 
 
 



- Toelichting begroting 2021: van de eerste 5 maanden van 2021 zijn de echte cijfers naast de 
begroting gehouden en daar is de begroting iets op aangepast. Verder is de begroting wat 
vereenvoudigd, er waren te veel regels o.a. met afschrijvingen en dat is voor de vereniging 
niet nodig. 

o Stemming jaarstukken en verlenen van decharge aan het bestuur: de aanwezigen 
zijn unaniem akkoord. 
 

o Alle afschrijvingen zijn nu in 1 keer gedaan, het voorstel is om diverse budgetten te 
maken voor de diverse benodigde uitgaven. Dit jaar komt er een extra kostenpost 
voor onderhoud veld: € 5.500,-- 

o Vraag Paula Mak: kunnen we in de toekomst zien wat een evenement opgeleverd 
heeft? Voorstel is om van een groot evenement een bijlage te maken bij het 
financieel overzicht. 
Antwoord penningmeester: akkoord 

o De kantine kosten zijn wat hoog. Dat komt omdat wij onze vrijwilligers voorzien van  
gratis koffie en thee, en de kantine heeft geen opbrengsten i.v.m. corona. 

o Vraag Karin Kieft: kosten nutsvoorzieningen, kan dat goedkoper?  
Antwoord penningmeester: Helaas, we hebben er naar gekeken maar kunnen nu niet 
goedkoper. De penningmeester gaat wel nog alle vaste lasten beoordelen om te 
kijken of er ergens een besparing gerealiseerd kan worden. 

i. Er is gekeken of we de lichtmasten kunnen voorzien van LED verlichting maar 
de investering hiervan is veel te hoog. 

ii. Er is gekeken of we zonnepanelen kunnen aanschaffen. Ook hier is de 
investering veel te hoog. 

o Stemming begroting 2021: Unaniem goedgekeurd 

6. Vernieuwde website 
- Karen Selhorst heeft e.e.a. over de website uitgelegd. 

7. Rondvraag: 
o Paula Mak: is er een vrijwilligersgroep voor onderhoud? Het terrein en gebouw 

kunnen wel een onderhoudsbeurt gebruiken. 
Antwoord: een optie tot opstarten van een onderhoudscommissie mogelijkheid. 

o Paula Mak: de plek achter de kantine wordt snuffeltuin en moet opgeruimd worden. 
Graag wat vrijwilligers hiervoor. 

o Is er iemand die de kar wil trekken voor een onderhoudsploeg, appgroep maken? In 
de nieuwsbrief kunnen we dit ook ter sprake brengen. 
Antwoord: het bestuur zal ervoor zorgdragen dat er een nieuwsbrief naar de leden 
verstuurd zal worden met de vraag of er vrijwilligers zijn voor de 
onderhoudscommissie. 

o Karin Kieft stelt voor om via facebook meer reclame te maken. 
 

8. Sluiting. 
o Rond 21.30 uur. Voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en bijdrage. 


