Notulen Algemene Ledenvergadering A.P.N.S.A. van 29 maart 2017.
Aanwezige bestuursleden : K.J. Smit (Vz), W.J. van Egmond-Homan (Penn.Mr.),
J.Degen (comm.) en B. Reuvers (comm.).
Aanwezige leden : M. Vernes, J. van der Tuin, G. Scholten, G. de Graaf, M. van der Kamp
Afwezig met kennisgeving : W. Fransen, T. Anwar, E. Foppen.

1e. Opening.
De voorzitter opent deze vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2e. Notulen vorige vergadering.
Martin V – Het contributie voorstel op de actielijst – 22 april afwachten. Is hier al iets over
bekend?
Vz – Er is nog weinig mee gedaan. Het is moeilijk hier iemand voor te vinden,
Martin V – Hoe kunnen we iemand vinden voor communicatie?
Vz – Zeker met de Trolleys is er contact geweest om samen dingen te gaan doen.
Martin V – En richting de NS?
Vz- Niets meer van gehoord
Gerrit – Gaan we nog een biljart verkopen?
Vz – Het biljart verkopen is best moeilijk en levert na alle waarschijnlijkheid maar weinig op.
Ben – Gewoon laten staan, dan hebben we met een feestje nog een extra tafel.
Verslag verder door de ALV goed gekeurd.
Vz bedankt de notulist

3e. Mededelingen.
Vz – We zijn bezig om met de Trolleys een samenwerkingsverband aan te gaan.
- Wil Franssen heeft zich afgemeld
- Tamara heeft zich afgemeld [ziek]
- Eef Foppen geeft aan dat de bestuursverkiezingen niet vermeld staan, maar heeft ook
geen illusie dat er andere kandidaten voor zijn.
Jacky – Geert vd Bosch heeft tekennen gegeven te stoppen als afdelngsleider van het biljarten
en stopt ook met het biljarten zelf. Formeel moet er wel een afdelingsleider zijn en dient in
eerste instantie nbinnen de afdeling zelf gekozen te worden’
Gerrit – Het heeft aandacht
- Geert vraagt dit uit in het blad
Vz – De vereniging bestaat 70 jaar – 29 september wordt er een feestavond georganiseerd ter
gelegenheid van dit jubileum. Verdere informatie volgt nog. Met dank aan de afdeling LineDance, die hun avond hiervoor afstaan.
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4e. Ingekomen stukken.
Vz – Er zijn geen noemenswaardige ingekomen stukken. [Aleen reclame etc. direct in de
papierbak]

5e. Jaarverslag v.d. secretaris en bestuursbeleid.
Het jaarverslag is door de ALV goedgekeurd

6. Jaarverslag v.d Penningmeester en Financieel beleid.
De Penning Meester geeft uitleg over het financieel verslag en de begroting.
Extra – reservering geld voor het feest en reservering geld voor de vloer
Het Jaarverslag is door de ALV goedgekeurd

PAUZE
7e. Verslag van Kascontrole commissie.
Martin V leest voor. Op 8-3-2017 heeft de kascontrole commissie de financiële boeken van de
APNSA gecontroleerd. Compliment voor de Penning Meester voor de duidelijkheid tot in
detail.
Nanda Versteeg en Martin hebben de controle uitgevoerd.
Martin V vraagt de ledenvergadering om de om de penningmeester de charge te verlenen.
De ALV gaat hiermee akkoord.
Martin V – Voetnoot: Standaardisatie administratie van de bar.
Wil – Er is reeds een vaste lijst gemaakt voor voorraadbeheer.
De Vz bedankt de kascontrole commissie.
Vz – Er is ook een informatief gesprek geweest met drankenhandel van Baal om
mogelijkheden te bespreken.
8e. Begroting APNSA voor 2017.
Is besproken onder punt 6.
Begroting is goedgekeurd door de ALV
9e. Benoeming Kascontrole commissie.
De nieuwe kascontrolecommissie komt er als volgt uit te zien:
Gerrit de Graaf
Martin Vernes
Reserve:
Nanna Versteeg
2

10e. Huishoudelijk regelement.
Vz – De grootste aanpassing zal zijn de wijziging van de bestuurssamenstelling.
- Artikel 4 schrappen. De nieuwe artikel 4 is goedgekeurd door de ALV.
- Nieuwe samenstelling van het bestuur wordt: Voorzitter, Penning Meester, Secretaris
en indien nodig een commissaris met extra functie, [bv. Ledenadministratie,
zaalbeheer, etc]
Wil – artikel 1 [e] – Erelid zouden we niet meer doen,
ALV – artikel schrappen
Wil legt uit de samenstelling van de nummering nieuw en oud in et huishoudelijk regelement.
Gerrit – Ledenadministratie bij de Secretaris? Moet nu dus bij de commissaris met extra taak.
Martin V – Artikel 9: “Hij” moet “deze” worden.
Wil – “Convocatie” moet veranderen in “uitnodiging”. ALV gaat akkoord.
ALV gaat akkoord met de wijzigingen en geeft aan dit te publiceren in het blad.
11e. Rondvraag.
Geert – Hoe zit het nu met de afdelingsleiders?
Vz – Tamara doet nu het kaarten en Ben kan geschrapt worden voor het kaarten. Geert van de
Bosch schrappen voor het biljarten. Deze vacant zetten.
Barcommissieleden zijn: Wilma Degen, Jacky Degen Ben Reuvers, Wil van Egmond, Martin
van de Kamp en Marinus Prikke.
Gerrit – Hoe zit het met de bereikbaarheid naar de Uithoek toe? Mogen anderen over het NS
terrein naar de Uithoek? Het zou mooi zijn als er anderen, zoals de Gaanderij etc. ook in de
Uihoek kunnen biljarten bv. Mogen ze dan hier komen en moeten ze dan lid worden van de
APNSA?
Vz – Het hoeft geen probleem te zijn om naar de Uithoek te komen. Ook anderen leden van
de APNSA, die geen NS’er zijn kunnen naar de Uithoek komen. Wel zouden ze dan lid
moeten worden van de APNSA en dat is in principe maar een klein bedrag op jaar basis.
Ben – Misschien wel iets voor de woensdag middag.
ALV gaat akkoord.
Gerrit gaat bij hun informeren.
11e. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering met de mededeling mocht iemand een leuk idee hebben
voor de feestavond dit vooral aan te geven en bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en
wenst iedereen een goede vakantie en tot ziens op de volgende ALV.

Notulist : J. Degen.

3

