Aanwezig:
Eppo van der Molen, Fernand Rouwendaal, Arnold Wardenaar, Jeffrey Dijks, Ron
van den Burg, Cees Nijman, Chantal Dupuis, Ferenc Born, Henk van Dijk, John
Kossen, Joost Nijman, Kees van den Berg, Han van der Lem, Maaike Dorgelo,
Marco Kamerling, Marjolein Gertenbach, Nico van Bremen, Ron Suanet en Steven
Kreike.
Bestuur: Joost Nijman, Frank van Dongen, John Kossen, Ard Paardekooper, Art
Coster en Iris van der Worp
Afgemeld:
1.
Opening
Het bestuur heet de aanwezigen (digitaal) welkom en opent de vergadering om
19:30 uur.
2.
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
3.
Notulen ALV 4 maart 2020
De Notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4.

Jaarverslagen 2020

a. Secretariaat
Frank licht het jaarverslag toe. We zijn wel een aantal leden verloren dit jaar, maar
we hoeven ons hierover niet veel zorgen te maken. Gezien de omstandigheden gaat
het redelijk goed met het ledenaantal.
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
b. Wedstrijdzaken
De competitie zal op zijn vroegst pas weer worden gestart in september. Tegen die
tijd zullen we ook opnieuw kijken naar de teamindelingen.
Ron Suanet geeft aan dat nog niet bekend is wanneer de teams moeten worden
ingediend bij de bond. Streven is inderdaad om in september weer te starten met de
competitie, maar dan gaan we wel uit van een positief scenario. Hij geeft aan dat we
wel rekening moeten houden met een korte termijn voor het indienen van de teams.
Joost geeft aan dat dit niet heel realistisch is in deze tijd. Ron beaamt dit en neemt
dit mee richting de bond.
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
c. Jeugdzaken
Het jaar begon goed met aardig wat nieuwe aanwas. Er was een aantal serieus
trainende jeugdspelers en we hadden er een nieuw competitieteam bij. Er was een
training bij gekomen op de woensdag. Vanwege de doorstroom naar de woensdag

kwam de inlooptraining op donderdag te vervallen. Die willen we eventueel wel weer
oppakken als daar behoefte aan is.
Eind van het jaar zijn nog clubkampioenschappen gehouden voor de jeugd. Buiten
trainen is met tafeltennis vrijwel niet te doen dus we hebben ervoor gekozen dat niet
te doen.
Steven Kreike vraagt of we verwachten dat alle jeugdleden ook weer terugkomen. Art
geeft aan dat het wel een serieuze groep was dus hij verwacht het grootste gedeelte
wel weer terug.
Ard geeft aan dat we ook moeten kijken wat we straks met het eerste jeugdteam
doen. Tegen die tijd kunnen we wellicht eens kijken of we gezien hun leeftijd een
hogere klasse kunnen aanvragen. Als ze tegen hele kleintjes moeten spelen zullen
ze dat vast niet heel leuk vinden.
Bas vraagt of het een idee is eind van de zomer een jeugddag te organiseren om de
jeugd weer te betrekken bij de club en weer enthousiast te krijgen. Een kick-off in het
duin zou dan een leuk idee zijn en Bas biedt zich in ieder geval aan om daarbij te
helpen.
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
d. Activiteiten afgelopen jaar
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
e. Organisatorische zaken
Joost vraag Eppo hoe het gaat met het gebouw. Eppo geeft aan dat alles onder
controle is. Zo laat men het water bijvoorbeeld regelmatig doorstromen ter
voorkoming van legionella.
Als het gaat om de nieuwe huisvesting zijn er wel wat ontwikkelingen geweest
afgelopen jaar. Zo hebben we als bestuur ingesproken op de raadsvergadering en
hebben we samen met Ron Suanet en een aantal bestuursleden met de wethouder
sport gesproken.
Joost vraagt of Ron een en ander nader wil duiden. Ron geeft aan dat de wethouder
sport veel zegt met weinig inhoud. Ook de projectleider heeft wel wat laten liggen.
Daardoor is afgelopen jaar opnieuw naar het project Kuenenplein en omgeving
gekeken. Wij hebben dat aangegrepen om ons belang nog eens te laten horen. We
hadden redelijke contacten met partijen die geen meerderheid in de raad hebben.
Ron is nog niet heel positief over de snelheid van het proces, maar de aanhouder
wint.
Bas vraagt of de tendens is dat we op de huidige locatie blijven of dat we naar een
andere locatie gaan. De huidige plannen gaan ervan uit dat we op de huidige locatie
blijven. Het kost de gemeente te veel om ons uit te kopen. Op de projectlocatie
komen met name sociale huurwoningen, dus dat levert ook niet zoveel op. Het is
geen kwestie van niet willen, maar vooral van geen geld. Joost heeft wel

aangegeven dat we als club een uitbreidingswens hebben. Wanneer we op deze
locatie zouden blijven zou dat eventueel ruimte kunnen geven om uit te breiden.
Steven geeft aan dat Castricum natuurlijk ook redelijk recent een nieuw gebouw
heeft neergezet. Zij hadden wel een redelijk betaalbaar bedrijf voor het bouwen van
het gebouw dus wellicht is dat het navragen waard.
John geeft aan dat we wellicht op een gegeven moment zelf de knoop moeten
doorhakken dat we op de huidige locatie blijven en dat we dan daarvoor plannen
gaan maken. Joost geeft aan dat dat inderdaad heel realistisch is. Nu hebben we
veel energie gestopt in de plannen voor een nieuw gebouw. Komend jaar zullen we
ook verder onderzoeken wat het inhoudt als we willen blijven en welke kosten we
dan moeten gaan maken.
Ferenc vraagt of het ook een optie is dat ons clubgebouw wordt geintegreerd in de
plannen voor de herindeling op de huidige locatie. Dus dat we wellicht op de begane
grond van een flatgebouw komen. Dit behoort inderdaad ook tot de mogelijkheden en
deze optie is ook benoemd in de gesprekken.
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
f. Financiën
We hebben momenteel nog maar ongeveer 77 betalende leden dus dat wordt wel
krap. We hebben ook een aantal niet betalende leden zoals de ereleden.
Ron roept alle leden op om als je je het kunt veroorloven wel gewoon je contributie te
betalen. Henk oppert het idee om de helft van het bedrag dat je normaalgesproken
uitgeeft aan de bar bij de club als gift te storten.
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
6.
Verslag kascontrolecommissie
Door Swen Rolink en Arnold Wardenaar is kascontrole verricht op
het verslagjaar 2020. Zij stellen dan ook voor decharge te verlenen aan het bestuur
voor het gevoerde financiële beheer in 2020. Decharge wordt verleend door de
aanwezige leden.
7.
Benoeming kascontrolecommissie
Swen Rolink heeft de jaren 2019 en 2020 gecontroleerd.
Daarmee eindigt zijn taak als lid van de kascontrolecommissie.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van:
- Arnold Wardenaar voor het verslagjaar 2021;
- Yariv Tal voor het verslagjaar 2021 en 2022;
- Henk van Dijk en Marco Kamerlingh als reservelid.
(Her)benoeming bestuursleden (benoeming per 2 jaar)
Op dit moment worden de bestuursfuncties ingevuld door:
- Joost Nijman (voorzitter);
- John Kossen (penningmeester);

- Iris van der Worp (secretaris);
- Ard Paardekooper (algemeen bestuurslid);
- Frank van Dongen (algemeen bestuurslid);
- Art Coster (algemeen bestuurslid).
Voorstel om Art Coster te herbenoemen als algemeen bestuurslid. Wordt unaniem
aangenomen.
Er is op dit moment één vacature vacant.
8. Begroting
John geeft aan dat de begroting creatief boekhouden is geweest. Hij is ervan
uitgegaan dat we in de tweede helft van het jaar wel weer opengaan. Ook is opnieuw
overheidssteun aangevraagd. Als er nog een tweede steunronde komt dan hoeven
we ons helemaal geen zorgen te maken, ook als we het hele jaar geen inkomsten
meer zouden hebben.
Maaike ziet in de stukken dat er 200 euro staat bij sponsoring. Klopt het dat er
momenteel twee bedrijven sponsoren? Dat is inderdaad het bedrijf van Maaike en
Pizzaservice. Joost erkent dat hierin inderdaad wel meer te behalen is. Dit gaan we
zeker weer oppakken als we weer opengaan. Voor corona hadden we onze handen
vol aan het omhoogbrengen van het ledenaantal, maar sponsoring komt straks zeker
hoger op de agenda.
De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.
9.

Voorstellen van leden

Geen overige voorstellen.
10.

Rondvraag

Jeffrey wil wel een check op legionella verzorgen bij heropening van het gebouw en
wil dit ook graag sponsoren vanuit zijn bedrijf.
Kees vraagt of je niet gewoon met z’n tweetjes in de zaal mag spelen op basis van
een soort reserveringssysteem. Binnensporten mag helemaal niet dus dat is helaas
geen optie. Joost zal de optie wel meenemen in de vergaderingen met de bond.
Joost zal wel een stukje tekst opstellen voor de leden over de opties voor
buitenspelen tijdens mooie dagen en hoe we dit eventueel kunnen faciliteren.
12.

Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 20:33 uur.

