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Verslag Algemene Ledenvergadering HG&TC 2021  

 
Datum: woensdag 19 mei 2021 

Tijdstip: 20:30 

Plaats: digitaal 

 
 

Aanwezig:  
naam Hoedanigheid  

Ruben Bakema Voorzitter 

Victor Borgemeester Secretaris (verslag) 

Kirsten Vestering Bestuur 

Myra Mostaard Bestuur 

Michelle van der Velden Penningmeester 

Angelique Bakema – de Boer Ouder/Ledenadministratie 

Kathalijne van Santen Ouder 

Saskia Jorna Trainster 

Patrique de Jong Trainer 

Arlane Paqueo-Pol Trainster 

Joëlle Snoek Trainster 

Jennifer Velker Trainster 

Cynthia Zunnebeld Trainster 

Danice Snoek Trainster 

Bart Fikke Trainer 

Chris Fikke Trainer 

Ingrid Groot Ouder/Activiteitencommissie 

 

 

Afwezig zonder bericht: 

- Maarten Schuts 

 

1.  Opening  

 

De voorzitter opent om 20.35 uur de vergadering. Hij heet alle aanwezigen van harte 

welkom. 

De voorzitter geeft aan dat het afgelopen seizoen door de Coronacrisis een vreemd seizoen 

was. We kijken graag vooruit en zijn blij dat we vanaf vandaag de zaal weer in mogen. Meer 

versoepelingen lijken onderweg en in het openbare leven mag ook steeds meer. 

Het is jammer dat er niet meer ouders en leden zich hebben aangemeld voor deze meeting.  

Ingrid Groot stelt voor om voortaan een herinnering op Facebook en/of Instagram te posten 

om toch meer aandacht te genereren voor de ALV. Het bestuur neemt de suggestie mee. 

 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

- Er zijn geen afmeldingen binnen gekomen. 

 

3. Vaststellen Verslag ALV 24 juni 2020 

 

- De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en de voorzitter bedankt de secretaris 

voor de verslaglegging. 
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4. Jaarstukken 2020 

 

- Jaarverslag 2020 

o Net als voor iedereen was 2020 voor HG&TC een bijzonder jaar vanwege de 

coronapandemie. Ondank de crisis kijkt het bestuur positief terug. 

o Ingrid Groot geeft aan dat Ditta Kornalijnslijper uit de activiteitencommissie is 

gestapt en Helmi Kruiswijk is in haar plaats gekomen. 

- De aanpassingen worden doorgevoerd en met in achtneming van deze wijzigingen 

wordt het jaarverslag 2020 vastgesteld. 

 

- Jaarrekening 2020 

o De penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarrekening.  Er wordt 

specifiek aandacht geschonken aan de coronagerelateerde kosten en 

bijzondere inkomsten. 

o Ingrid Groot geeft aan dat de opbrengsten zomerkamp niet zichtbaar zijn in 

de Jaarrekening. De penningmeester geeft aan dat deze zijn verwerkt in de 

jaarrekening, alleen niet gespecificeerd. 1.270 euro is opgenomen onder de 

post ‘contributie’. 

 

- Ingrid Groot merkt op dat er inmiddels een behoorlijk eigen vermogen is. In reactie 

hierop geeft de penningmeester aan dat het het gevolg is van zuinig omgaan met 

de middelen.  Dit geeft ruimte om in de toekomst grote(re) investeringen in 

materialen te kunnen doen. In aanvulling hierop geeft de voorzitter aan dat het eigen 

vermogen van een vereniging afhankelijk is van verschillende factoren, zoals eigen 

materiaal, ontwikkelingen en onverwachte uitgaven. Na de vragen en opmerkingen 

wordt, met in achtneming van de positieve verklaring van de kascommissie, de 

jaarrekening ongewijzigd vastgesteld en het positieve saldo aan het eigen vermogen 

toegevoegd.  

- De penningmeester en het bestuur word door de vergadering decharge verleend 

 

- Kascommissie 2021 

- Dhr. Schuts heeft zich beschikbaar gesteld voor de kascommissie voor het jaar 2021. 

Tijdens de vergadering stelt niemand zich beschikbaar als tweede kascommissielid. 

- De voorzitter vraagt instemming van de ledenvergadering om op een later tijdstip 

een tweede lid te werven voor kascommissie. 

- De vergadering stemt hiermee in. 

 

5.  Bestuurssamenstelling 

 

o Conform het rooster van aftreden is de termijn van Kirsten Vestering als Victor 

Borgemeester aan het eind gekomen. Beide zijn herkiesbaar. Zij worden 

unaniem herkozen voor een termijn van 3 jaar.   

 

6. Voorstel contributie 

 

- Op basis van het voorliggende voorstel vraagt Ingrid Groot of de voorgestelde 

wijziging juridisch mogelijk is. De voorzitter geeft aan dat dit kan. 

- De vergadering stemt in met het voorstel om de contributieaanpassing door te 

voeren per 1 januari van het nieuwe jaar. 

 

7. Rondvraag 

 

- Er zijn geen vragen. 
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8. Datum najaarsvergadering 

 

10 november 2021 om 20:30. 

Afhankelijk van de coronamaatregelen is dat digitaal of fysiek. Hierover wordt tegen die tijd 

gecommuniceerd. 

 

9. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur en dankt eenieder voor zijn aanwezigheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 


