Notulen: Algemene Ledenvergadering AV Hollandia ma 12 april 2021
Aanwezig: Ruud Poldner (voorzitter), Edwin Bruijnesteijn (secretaris), Jan de Vries
(penningmeester), Nico van der Gulik, Melvin Tuil, Simon Laan, Léon Schaaf, Frank Ettes, Arie
Wijbenga, Wil van Gelderen, Franka Smit, Anneke Ligtenstein, Bart Eekels, Monique le
Blansch, Bart Muller, Freya Muller, Kees Bot, Mariette Grootjes, Ferenc Groes, Mariska
Verment, Marijke Besseling, Bart Daalhuisen, Uwi Ambroise.
Afgemeld: Karin Voogt, René Rijs, Piet Visser, Gerda Horneman, Rob Ekelmans, Kees Bozelie,
Ron Schoutsen.
1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen
Ruud opent als voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom bij deze MS
Teams vergadering. Vanwege het COVID-19 virus is dit nog steeds de enige manier
van vergaderen. We hopen dat er vanaf 20 april 2021 iets meer mogelijk is. Ook een
aantal van onze leden zijn getroffen door het virus, de één met meerdere klachten
dan de ander. Ik wens hun hierbij in ieder geval beterschap toe.
Ingekomen stukken: geen
Mededeling: Er is ook een initiatief ontwikkeld, dat heet Race running dat heet nu
Frame running.
2. Notulen najaarsvergadering 17 november 2020 en notulen bijzondere ALV 18 januari
2021
Ruud bedankt de notulen commissie bestaande uit Arie den Blanken en Wil van
Gelderen voor het uitwerken van de notulen van 17 november 2020.
Ook bedankt Ruud de secretaris voor het notuleren van de bijzondere ALV van 18
januari 2021.
Beide notulen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
3. Financieel verslag (V&W en Balans 2020)
Jan de Vries geeft een toelichting op de jaarcijfers van 2020, ondanks dat de club
getroffen werd door de Coronapandemie hebben we als vereniging zwarte cijfers
kunnen schrijven. De lasten zijn minder dan begroot omdat we een aantal activiteiten
niet konden organiseren. We kunnen ca. € 3.187 toevoegen aan de reserves.
4. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestond uit Freya Muller en Ron Schoutsen, zij hebben de
boeken op 6 april 2021 gecontroleerd. Zij hebben een aantal vragen gesteld aan Jan
die hij keurig kon beantwoorden, bankafschriften zijn gecheckt. De administratie zag
er ordelijk en overzichtelijk uit.
De kascontrolecommissie stelt dan ook voor om de penningmeester decharge te
verlenen voor het gevoerde beleid.
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5. Benoeming kascontrolecommissie
Van de zittende commissie leden bestaande uit Freya Muller en Ron Schoutsen heeft
Ron thans 2 jaar zitting in de commissie, volgens regelement dient hij vervangen te
worden door een ander. In de Algemene Ledenvergadering is gevraagd wie Ron zou
willen opvolgen, hierop heeft Marijke Besseling zich aangemeld.
De kascontrolecommissie bestaat dus nu uit: Freya Muller en Marijke Besseling.
6. Jaarverslag 2020 AV Hollandia
In een gewoon jaar zouden er van alle commissies een jaarverslag gemaakt worden
over het afgelopen, aangezien er weinig of geen activiteiten hebben plaatsgevonden
vanwege de coronapandemie in 2020 heeft het bestuur besloten om 1 integraal
jaarverslag te maken. Frank Ettes stelt de vraag: is het mogelijk dat er meer inzicht
komt in de ledenaantallen van de afgelopen jaren. Antwoord Ruud, dat gaan we doen
in het komende jaar.
7. Samenstelling bestuur
Vandaag nemen wij afscheid van Edwin Bruijnesteijn als secretaris, we danken hem
voor zijn inzet en visie. Helaas kan hij zijn werkzaamheden als secretaris niet
combineren met zijn werk, dit is voornamelijk ontstaan door de coronacrisis.
Als bestuur hebben we al een aantal mensen benaderd, echter het is tot op heden
niet gelukt om een nieuwe secretaris te vinden.
Binnen het bestuur is afgesproken dat Ruud waarnemend secretaris wordt en
voorlopig de mailbox van de secretaris gaat waarnemen.
We hebben inmiddels ook al op gepaste wijze afscheid genomen van Edwin.
8. Renovatie clubgebouw
Op 18 januari 2021 tijdens de bijzondere Algemene Ledenvergadering heeft het
bestuur een presentatie gegeven over de renovatie. In de notulen van deze
vergadering is daarin alles vastgelegd.
Status op 12 april 2021 is als volgt:
Offertes zijn aangevraagd bij: AWF (Zwaagdijk), Dick de Boer (Hoorn) en E.A.B.
(Enkhuizen), voor de bouwkundige werkzaamheden. Bij deze offerte aanvragen zijn
een 30 pagina’s tellende technische omschrijving plus tekeningen bestaande – en
nieuwe situatie bijgevoegd. Op uiterlijk 5 mei dienen deze ingeleverd te worden bij
Hollandia.
Offertes voor de elektrotechnische installaties zijn ingediend bij Polytechniek en
Klaver Giant. Nico van der Gulik heeft de renovatiecommissie verlaten hiervoor in de
plaats gekomen is Melvin Tuil vanwege zijn expertise en als verantwoordelijke in
bestuur voor o.a. algemene zaken.
De renovatiecommissie wil een 4-tal werkgroepen inrichten die de volgende
aandachtsgebieden hebben:
• Financiën, aanspreekpunt Ruud Poldner
• Techniek, aanspreekpunt Coos Smit
• Bouwkundig/inrichting, aanspreekpunt Willem Heins
• Vrijwilligers, aanspreekpunt Melvin Tuil/Piet Visser
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9. Rondvraag
Simon Laan: Heeft in januari 2021 aangegeven bij de Atletiek Unie om een start to
run cursus te gaan organiseren vanaf 24 april 2021.
Deze cursus zal door Jan Conijn worden gegeven.
Hier zijn 4 tot 5 aanmeldingen op binnen gekomen.
10. Vaststelling datum ALV november 2021
De eerste volgende ALV staat gepland voor:
Datum
: dinsdag 16 november 2021
Aanvang
: 20:00 uur
Locatie
: kantine vereniging 1ste verdieping
Hiermee sloot Ruud als voorzitter omstreeks 21:05 uur de vergadering officieel af en
bedankte eenieder voor zijn/haar aandacht en inbreng.
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