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Notulen: Algemene Ledenvergadering AV Hollandia dinsdag 12 april 2022 
 
Aanwezig: Ruud Poldner (voorzitter), Jan de Vries (penningmeester), Nico van der Gulik, 
Melvin Tuil, Simon Laan, Bart Muller, Theo Schuitemaker, Piet Visser, Léon Schaaf, John Mol, 
Karin Voogt, Tim Veld, Frank Ettes, Marijke Besseling, Freya Muller, Joost Daalhuisen, 
Herman Akkerman.  
 
Afgemeld: Gerda Horneman, Theo Vink, Raijmond Laan, Hugo van der Veen, Bart 
Daalhuisen, Monique Brattinga, Leonie Zuidland, Franka Hoogenboom, Kris Oedit, Mariet 
Laan-Grootjes en Henk Wijbenga. 
 

1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen 
 

• Ruud opent als voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom bij deze 
vergadering. In verband met vakantie is Henk Wijbenga niet aanwezig. 

 
Ingekomen stukken: geen 
 
Mededelingen:  

• Er zijn geen mededelingen  
• De agenda blijft ongewijzigd. 

 
2. Notulen najaarsvergadering 4 december 2021 

Simon Laan vraagt wanneer er een nieuwe AED komt, Ruud antwoord dat er 
leveringsproblemen zijn bij Philips maar dat er nu een ander merk aangekocht gaat 
worden. 
De notulen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.  
  

3. Financieel verslag 2021 (V&W en Balans) 
Jan de Vries geeft een toelichting op de exploitatiecijfers en de balans van 2021:   

• In 2021 hebben wij een positief resultaat behaald van € 4.120,51.  
• De resultaten zien er wat gekleurd uit omdat we voor het 2e jaar last hebben 

gehad van covid en bepaalde evenementen niet hebben georganiseerd. 
• Vermeldenswaard is dat we van de Deen Sponsoractie € 1.500 hebben 

ontvangen. 
• Wat zorgen baart zijn de oplopende energie kosten.  
• Dit jaar is er een extra dotatie gedaan aan de voorziening voor de renovatie. 
• In 2021 is gestart met de 1e fase van nieuwe LED verlichting voor de baan ad 

€ 17.787 hier is een subsidie van € 5.336 voor ontvangen van de BOSA. 
Er zijn verder geen vragen voor Jan. 
De jaarcijfers worden vastgesteld en goedgekeurd door de vergadering.   
 

4. Verslag kascontrole commissie 
De kascontrole commissie bestaande uit Freya Muller en Marijke Besseling hebben 
de boeken gecontroleerd. De administratie zag er verzorgd en overzichtelijk uit.  
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Op de vragen die gesteld zijn heeft Jan adequaat en zorgvuldig beantwoordt. De 
kascontrole commissie stelt dan ook voor om de penningmeester decharge te 
verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De algemene vergadering steunt dit 
voorstel. 
Ruud bedankt de kascontrole commissie voor het werk dat zij hiervoor hebben 
gedaan. 
 

5. Benoeming kascontrole commissie 
Aftredend lid van de kascontrole commissie is Freya Muller, Marijke Besseling gaat 
het 2e jaar de kascontrole commissie bemensen.  
De plaats van Freya Muller gaat ingevuld worden door John Mol die zich hiervoor 
beschikbaar heeft gesteld. 
Ruud bedankt nogmaals Freya voor haar rol in de kascontrole commissie. 
 

6. Jaarverslag 2021 AV Hollandia 
Ruud geeft een korte toelichting op het jaarverslag 2021 en Nico geeft een 
toelichting op het hoofdstuk trainingen 2021. 
De vergadering heeft geen inhoudelijke vragen over dit jaarverslag. 
 

7. Bestuurlijke ontwikkelingen 
Helaas moeten wij meedelen dat Melvin Tuil de wens heeft geuit om zijn rol als 
algemeen bestuurslid te willen neerleggen. Hij wil zijn focus nog meer ten dienste 
stellen van zijn rol als hoofd van de commissie thuiswedstrijden die zijn volledige 
aandacht verdiend en waar hij meer affiniteit mee heeft. Melvin heeft sinds 2017 
zitting gehad in het bestuur. Als bestuur betreuren we zijn besluit maar respecteren 
zijn beslissing. Nico zet Melvin in de bloemen en bedankt hem namens het bestuur 
voor zijn inzet van de afgelopen jaren. 
 
Het gevolg hiervan is dat we een vacature hebben voor een bestuurslid algemene 
zaken die onder andere de volgende aandachtsgebieden in zijn portefeuille heeft: 

• Verduurzaming AV Hollandia  
• Kantine commissie begeleiden 
• Oppimpen entree sportaccommodatie AV Hollandia 
• Overige zaken aangaande de accommodatie 

 
8. Renovatie Clubgebouw 

Ruud geeft de stand van zaken aan per 12 april 2022: 
• Start renovatie gepland op maandag 5 september 2022 
• Offertes zijn nu definitief en getekend door het bestuur: 

o Aannemer:   AEB uit Enkhuizen 
o Elektrotechnisch  Klaver Giant uit Obdam 
o Sanitair en installaties Polytechniek uit Hem 
o Lift    Aesy liften uit Zevenaar 
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• Op 13 maart 2022 is een nieuwsbrief verstuurd om vrijwilligers te werven voor de 

renovatie van het clubgebouw. Deze is door Piet Visser, Melvin Tuil en Wil van 
Gelderen samengesteld om een wervende oproep te doen. In deze nieuwsbrief 
staan de diverse werkzaamheden die dienen te worden uitgevoerd door de 
vrijwilligers, als voorbeeld in- en uitruimen, schilderwerk etc. ook is hierin een 
planning opgenomen. 

• Verzoek om opslagruimte 
o Uitgezocht gaat worden hoe we dit kunnen oplossen; met 1 of 2 

zeecontainers van 20FT. Eventueel te plaatsen bij de kleine poort. 
• Bijeenkomst met styliste Hanna Groot 

o Hanna heeft op haar palmares staan het aanpassen van de kleedkamers 
bij Frits van der Werff en bij diverse scholen geholpen met kleurstellingen 
om de uitstraling van de scholen te verbeteren.  

o Met Hanna is een sessie geweest om te zien in welke kleurstellingen we 
het beste een goede en frisse uitstraling kunnen creëren. 

o De buitenkant, in dit geval de boeidelen willen we aanpassen qua 
kleurstellingen: Fris, Ingetogen, Rustig, Stijlvol en Duidelijk. 

o Grijs/Groene tinten met daarin 3 variaties: donker/midden en licht 
o Rood/Bruin voor de boven kozijnen (grote raampartijen) en deuren 

• Inrichting juryruimte: 
o Achterwand een kastopstelling 
o In de nis ook een kast 
o Nieuwe pantry met warmwater 
o Chill hoek voor jeugd en/of wachtende ouders om deze meer te betrekken 

bij de vereniging 
• Reiniging van de wanden van de kleedkamers 

o Met Vastenburg (sponsor) is overeengekomen dat zij de wanden gaan 
reinigen 

Theo Schuitemaker vraagt of de toiletten in de kantine ook nog gerenoveerd gaan 
worden: Ruud antwoordt dat dit niet in de scope van dit project valt. 
 

9. Rondvraag 
Frank Ettes:  

• Opmerking: Is het een idee om ook in andere plaatsen namens AV Hollandia 
hardloop evenementen te organiseren. Ruud zegt dat dit een goed idee is als 
het maar niet ten koste gaat van onze eigen evenementen qua medewerkers. 

 
Jan de Vries: Mededeling: De vaste telefoonlijn is opgezegd, de kantine is niet meer 
telefonisch bereikbaar. 
 
Karin Voogt: Stelt voor om in het clubblad onze sponsors onder het voetlicht te 
brengen middels een advertorial, iedereen vindt dit een goed plan. 
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10. Vaststelling datum ALV november 2022 
 

De eerste volgende ALV staat gepland voor: 
Datum   : maandag 14 november 2022 
Aanvang  : 20:00 uur 
Locatie  : kantine vereniging 1ste verdieping 

 
Hiermee sloot Ruud als voorzitter omstreeks 21:30 uur de vergadering officieel af en 
bedankte eenieder voor zijn/haar aandacht en inbreng. 

       
 
Bijlage Besluitenlijst 
 

Besluit-nummer Voorstel Bestuur Besluit Leden 
ALV 2021-01 Goedkeuring begroting 2022 Begroting 2022 wordt vastgesteld 
ALV 2021-02 Gezien de huidige financiële situatie is er in 

het contributie voorstel voor 2022 geen 
verhoging van de basis-contributie. De 
kosten voor licenties kunnen mogelijk wel 
met enkele procenten worden verhoogd. 
Het gaat dan om een relatief klein bedrag.   

Het contributie voorstel voor 2022 
wordt aangenomen. 
 

ALV 2021-03 Toestemming voor het renovatieplan 2022.  Het renovatieplan wordt 
goedgekeurd. 

ALV 2021-04 Toestemming voor het afsluiten van een 
lening van € 150.000 bij een externe partij 
(BNG duurzaamheidsfonds). 

Het voorstel afsluiten van een lening 
wordt goedgekeurd. 

ALV 2022-01 Vaststelling jaarcijfers 2021 V & W en balans 2021 worden 
vastgesteld door de ALV 12 04 2022 

 


