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Aanwezig:   29 leden inclusief bestuur 

Afwezig met kennisgeving: Hans de Jager, Leo Engelsman, Ton en Trudy Klaassen, Ronald Cieraardt, Eric 
Breuking, Tonny Meyer, Robert Wonnink, Danny Berntssen, Gerard Staring 
en Wim Riewald. 

  
Het bestuur van V.V. Angerlo Vooruit heeft op Maandag 8 oktober 2018  tijdens de Algemene 
Ledenvergadering verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in het verenigingsjaar 1 juli 2017 t/m 
30 juni 2018.  
 
1. Opening en ingekomen stukken 

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. 
Op sportief vlak is het een mooi jaar geweest het 1ste heeft tot de laatste speeldag meegedaan om de 
promotie.  Ook de negatieve zaken hebben een bijzondere invloed gehad op de vereniging, maar ik kan 
stellen dat we er beter uit zijn gekomen. 
Vele zaken zullen in het geheel passeren en ik wil het gras niet voor de voeten van de overige 
bestuursleden wegmaaien. 
Er zijn geen relevante ingekomen stukken die voor de vergadering van belang zijn. 
 

2. Notulen Ledenvergadering 28 september  2017 
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 september  2017 werden door de aanwezige 
leden goedgekeurd. 
 

3. Jaarverslag vereniging 
René Lamers man het jaarverslag door met de navolgende hoofdpunten, waarbij hij telkens per 
hoofdpunt een toelichting gaf: 

➢ Het bestuur: 
o Suzan Knuman werd de vorige ALV gekozen als penningmeester , na enkele maanden 

hebben we wederom, in goed overleg met Suzan, afscheid moeten nemen van haar. 
o Alle stukken zijn weer ingenomen en we zijn in zee gegaan met een administratiekantoor 

uit Doesburg. Volgens afspraak zouden we in het begin  van de maand de actuele cijfers 
krijgen. Na 3 vergaderingen in 2018 hadden we nog geen cijfers.  

o Opdat moment is Henk Kölzer benaderd of hij het een en ander weer kon ordenen. Henk 
heeft toen, op zijn eigen tempo (nog razend snel), de cijfers weer in lijn gebracht. 
Hiervoor zijn we hem bijzonder dankbaar en vinden dit een geweldige prestatie. 

o Op de achtergrond maakten we ook al gebruik van 2 financiële adviseurs voor het 
bestuur. Alexander Derksen en Gerwin Linnenbank waren zeer betrokken en gaven ons 
goede adviezen. Beide heen zijn we ook veel dank verschuldigd. 

o Onderhand waren we als bestuur bezig met een van de adviezen die we hadden 
ontvangen: “Administratie kantoor van Paul Zwiers mee in gesprek gaan”. Tijdens de 
gesprekken met Paul kregen we een goed gevoel en hebben de administratie neergelegd 
bij hem. De laatste cijfers van Henk is hij gaan verwerken  en binnen zeer korte tijd 
hadden we een goed overzicht hoe we er voor staan, verder zal dit terugkomen in het 
financiële verslag over 17/18. 

o Op dit moment zijn we nog steeds zoekende naar een penningmeester, de 
werkzaamheden zijn veel minder geworden om dat de complete administratie wordt 
gevoerd door Paul.  

o In okt/nov 2017 constateerde ik bijzonderheden in de administratie van de financiële 
middelen van de kantine. Dit heb  gedeeld met Kees en Dirk Willem en Hanneke, zij 
heeft ons goed advies geven. Hierdoor ben ik enkele malen op bezoek geweest bij de 
politie in Zevenaar. De afloop is wel bijzonder te noemen, Dirk Willem die aan geeft dat 
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er op de zondagmiddag mensen komen om naar de koeling te kijken, de mensen uit de 
kantine sturen omdat we klachten hadden over de sluitingstijd en dat om één doel te 
realiseren. Helaas is het resultaat niet wat wij gehoopt hadden, maar wij hebben in die 
korte , maar wel heftige periode veel geleerd voor de vereniging. 

o De veranderingen binnen de bezetting van het kantine personeel heeft goed uitgepakt 
en als vereniging mogen we blij zijn met deze groep. 

➢ De activiteiten: 
o De aftrap; 
o Nieuwjaarsreceptie / Snerttoernooi; 
o De toernooien; 
o Jeugdkamp; 

▪ Al deze activiteiten zijn weer op een fantastische wijze door de vele vrijwilligers 
georganiseerd. 

➢ Uitvoering speerpunten van het afgelopen seizoen: 
o Ledenbestand verder optimaliseren: 

▪ Zijn weer vele zaken naar voren gekomen waardoor ik vele leden heb kunnen 
uitschrijven. (BV Jeugdleider geweest en nu niet meer actief) 

o Ledenbestand op dit moment : 
 25 sept 2016 23 sept 2017 

Bondsleden 393 
Jeugd 191  

374 
Jeugd 183 

 

Verenigingsleden 129 127 

Totaal 522 501 

• Bondsleden naar beneden dor wegvallen damesteam en ex-leiders die zijn 
uitgeschreven. Extra 35 + erbij. 
 

➢ Speerpunten voor 2018/2019: 
o Ledenbestand: 

▪ Blijven optimaliseren; 
o VOG (Verklaring omtrent gedrag) 
o AVG  (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
o Afstaan van diverse taken 

 
➢ Erelid en Lid van verdienste: 

o Vorig jaar de vraag vanuit de vergadering: “Kunnen jullie wijzigingen t.a.v. van dit punt 
volgens de statuten?”  

o Ik heb de vraag neergelegd bij notaris te Lindert in Doesburg  
▪ Antwoord: 
▪ Voor de invoering van dergelijke vastgestelde criteria behoeven de statuten 

mijns inziens geen aanpassing. 
▪ Er kunnen allerlei uitwerkingen zijn van de statuten, zolang ze hiermee maar niet 

in strijd zijn. 
o Kortom: Op voorstel van bestuur en benoeming door de ALV. 
o De voorzitter geeft als toelichting dat alles wordt overwogen volgens de normen die het 

bestuur heeft opgesteld. 
o Vanuit de vergadering zijn er geen vragen meer en eenieder kan hiermee leven: 

▪ Het voorstel is bij deze aangenomen 
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4. Jaarverslag voetbalzaken senioren en jeugd. 
➢ Senioren: 

▪ Na de degradatie van het 1ste elftal in seizoen 2016/2017 zijn we verder gegaan met Ico Bod als 
trainer en als assistent heeft Berry v/d/ Berg zich beschikbaar gesteld. 

▪ Beide heren begonnen met een verjonging van het elftal en dan ook nog in de competitie 
richting Arnhem, dit gaf vele vraagtekens. 

▪ De begeleiding was compleet voor het team en na een mindere start in de competitie hebben ze 
tot de laatste wedstijd mee gevochten voor het kampioenschap. De nacompetitie was nu nog de 
mogelijkheid om te promoveren, helaas was het een wedstrijd te veel en aan die laatste 
wedstrijd willen we niet terugdenken. 

▪ Al met al een sportief goed seizoen voor het gehele team , dit heeft er ook voor gezorgd dat de 
gehele begeleiding door is gegaan voor het seizoen 2018/2019.  

▪ 2e Elftal was nieuw en hier ging het vooral om lekker te voetballen.  
▪ Tijdens het seizoen zijn de senioren teams goed bij elkaar gekomen en ieder team kon rekenen 

op de steun van de andere. Altijd werd er een uitweg gevonden. Als bestuur zijn we over deze 
gang van zaken zeer tevreden. 

▪ Dan ook een bijzondere prestatie van ons 3de team die de bekerwinst pakte in de wedstrijd tegen 
Edesche boys op het veld van onze buren Sc Doesburg. Een knappe  overwinning van dit 
vrienden team. Om en rond deze wedstrijd hebben ze van alles uit de kast gehaald om het feest 
nog mooier te maken. 

▪ Op de dinsdagavond traint een groep 35+. 
▪ Het Jan Hoornstra toernooi was ook weer een groot succes en na de laatste wedstrijd bleef het 

nog lang gezellig. 
▪ In de zaal hebben we het seizoen met 2 teams gespeeld, Op dit moment heeft de vereniging nog 

1 team dat speelt in de zaal. 

 Speerpunten dit seizoen: 
➢ 2de elftal weer richting een selectie elftal ; 
➢ 1ste elftal naar de 4e klasse. 

 
 
 

➢ Jeugd: 
▪ Het gaat goed bij de jeugd en mede door de voortreffelijke leiding van de jeugdcommissie onder 

leiding van Peter Engelsman,; 
▪ De commissie is uitgebreid met Arjan van Someren en Gerwin Linnenbank ; 
▪ Kader van laag tot hoog was goed bezet. 
▪ VTON app levert duidelijk zijn resultaten af, je ziet de teams en spelers groeien in hun 

voetbalactiviteiten en de trainers weten het hulpmiddel steeds beter te gebruiken en krijgen 
hierdoor nog meer grip op het verbeteren van de prestaties van de jeugdleden. Sommige teams 
kunnen nu al richting de 1e cq 2e klasse in hun leeftijdscategorie. 

▪ De thema avonden voor leiders/trainers waren goed bezocht, dit zorgt ook voor een betere 
band tussen de trainers en leiders van de diverse niveaus en leeftijdsgroepen. 

▪ De gehele  jeugd is weer in het nieuw gestoken door de sponsoring van 123-Inkt en als 
cosponsor Hoornstra. 

▪ Tevens door de club van 100 loop de begeleiding er strak bij met Polo’s en Jassen. 
▪ Materiaal willen we bij de jeugd ook richting Derby star voor de ballen. 
▪ Ook een grote dank richting de activiteiten commissie van de jeugd, zij hebben gezorgd voor: 

 Zeer geslaagde Sinterklaas middag; 

 Afsluitend kamp op ons sportpark; 

 Organisatie van de Grote Clubactie, 33% meer loten verkocht dan het seizoen ervoor. 
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▪ Speerpunten voor het komende siezoen: 

• Jeugdbeleidsplan 2018-2021 verder uitwerken en gestalte geven; 

• Structurele organisatie scheidsrechters voor de zaterdag: 

• Selectiecultuur binnen de jeugd gaan realiseren. 
 

 
5. Vrijwilligersbeleid 

Marianne begon haar gedeelte met: “Vrijwilligers maken het verschil”. 
➢ Werkwijze Vrijwilligersbeleid 

▪ Elk lid doet vrijwilligerswerk; 
▪ Minimaal 4 uur vrijwilligerstaken, wat: 
▪ Structurele vrijwilligers: +/- 180 
▪ Afkopen/niet uitvoeren voor 25 euro. 
▪ NB : bardiensten senioren; beleid wordt aangepast! 

 
➢ 4 uur vrijwilligerswerk: 

▪ Wie: Ouders voor 1 kind tot en met  14 jaar (1 klus per gezin) Elk lid boven de 14 jaar kan zelf 
vrijwilligerswerk doen. 

▪ Alle ouders rijden en wassen bij toerbeurt, dat staat los van de Klussen die er zijn, zoals: 

• Zaterdagdienst/ zondagdienst oftewel wedstrijdsecretariaat; 

• Klussen zomer en winter; 

• Helpen bij jeugdactiviteiten als Kamp, Sinterklaas, collecteren; 

• Fluiten, vlaggen minimaal 4 wedstrijden; 

• Administratieve ondersteuning; 

• Verloting; 

• Bardiensten draaien en evt. eigen ideeën. 
 

➢ Speerpunten 2015/2016: 
▪ Sportlink optimaal invoeren. Er mag niemand vergeten worden!! Blijft lastig; 
▪ Kerstborrel en Vrijwilligersavond organiseren; 
▪  Communicatie vanaf 14 jaar verplichting vrijw. Taken; 
▪ Nieuw Bestuurslid Vrijwilligerszaken vinden. 

 
➢ Jeroen de Lange: Op welke wijze worden de gedane taken bijgehouden? 

▪ Marianne geeft aan dat de structurele vrijwilligers bekend zijn en dat er per evenement een lijst 
wordt op gemaakt en dat zij het in haar bestand brengt. Dan is het altijd maar weer hopen dat er 
niemand wordt vergeten. 

 
  
6. Sponsoring 

➢ Sponsor commissie: 
▪ Kees geeft het woord aan Willem Strabbing lid van de sponsorcommissie. 

• Willem geeft volgens het diagram weer hoe de zaken lopen bij de sponsorcommissie. 

• Tevens geeft hij aan dat Egbert Schierboom is gestopt in de commissie en dat Hans Egberts 
zijn plaats heeft ingenomen. 

• Op dit moment zijn ze nog bezig met: 
✓ Rotra verbouwing kantine; 
✓ 3 tal sponsoren voor een compleet pakket. 
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• Volgend jaar  willen we een veiling houden: 
o Hiervoor hebben zich al enkele kandidaten aangeboden om hun locatie beschikbaar te 

stellen; 
o Willen dit eventueel combineren met een sportcafé; 
o Wat gaan we veilen: 

▪ Materialen; 
▪ Diensten; 
▪ Enz. enz 

• Indien mensen ideeën hebben voor de commissie kunnen ze die altijd bespreekbaar maken bij 
een van de leden. 

• Vraag van Jan Tiecken: 
o Gebruiken we de sponsoren nog op andere manieren  of op welke wijze geeft de 

vereniging daar invulling aan? 
▪ Kees geeft aan dat we zeker gebruikmaken van de diensten van de sponsoren, 

eerst wordt er gekeken naar de mogelijkheden bij de sponsoren daarna worden 
er pas andere stappen ondernomen.  

• Kees bedankt Willem voor de inbreng en wenst de commissie veel succes toe voor de komende 
jaren. 
 

 
7. Financieel Jaarverslag 

➢ Kees geeft het woord voor het financiële verslag van de vereniging aan Alexander Derksen die voor 
het bestuur als adviseur optreed en ook binnen de stuurgroep nieuwbouw de financiën beheerd. 

➢ Alexander geeft aan dat hij samen met Gerwin de cijfers heeft bekeken nadat het bestuur afscheid 
had genomen van Suzan en dat ze vanuit dat startpunt vele adviezen hebben gericht naar het 
bestuur en dat zij het goed op hebben gepakt gezien het resultaat wat ze hebben bereikt. 
▪ Proces wat we doorlopen hebben: 

• We hebben de geldstromen die gehanteerd werden onder de loep genomen en van daar uit 
geconstateerd dat het op losse schroeven liep, vraag: 
✓ Hoe betrouwbaar zijn de cijfers? 

• Samen met Paul Zwiers en Henk Kölzer de basis administratie weer ingericht en Paul heeft 
het nu zo ver dat het één op één over kan worden genomen in de verantwoording die we 
jaarlijks moeten doen naar de KNVB. 

• Al met al een behoorlijke facelift voor de administratie die op een goede wijze wordt ingevuld 
door Paul: 
✓ Problemen worden in goed overleg  verwerkt , op dit moment kunnen we zeggen dat de 

cijfers van 20% betrouwbaar zeker naar 85 tot 90% betrouwbaar zijn. Die laatste 15 tot 
10% dat is een uitdaging voor het komende seizoen maar ik heb er alle vertrouwen in. 

✓ We hebben nu direct vergelijkende cijfers richting de uitgaven en de inkomsten. 
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• Ledenadministratie is een groot probleem, gevolgen: 
✓ Contributie inning is een groot werk om dit via sportlink te realiseren, als vereniging 

moeten we blij zijn dat René er zoveel werkt er insteekt en hierdoor we het grootste 
gedeelte binnen krijgen; 

✓ KNVB moet zich schamen dat ze Sportlink gebruiken voor de verenigingen; 

• Henk heeft de administratie van de eerste helft van 17/18 uitgevoerd, 1 juli ’17 t/m 31 dec 
’17. 

• Vanuit dit punt zijn we gaan werken om de zaak op te schonen en vorm te geven: 
✓ Saldo voor het seizoen € 1.500,-  
✓ De nieuwbouw is hier niet in opgenomen, wordt apart geboekt en heeft ook een eigen 

rekening, hier vinden ook grote geldstromen plaats; 
✓ De inkomsten van de kantine hebben er voor gezorgd dat we nu Btw-plichtig zijn , per 

kwartaal aangifte, de administratie is er nu al op ingericht. 
i. Kantine is in de lift. 

✓ Contributie-inkomsten zijn stabiel, wel gericht blijven op een goede administratie en 
verwerking. 

✓ Inkomsten moeten we blijven genereren, een belangrijke zaak voor het bestuur. 
✓ Moeten een betrouwbare marge inbouwen zodat we in de toekomst goede zaken kunnen 

uitvoeren voor de vereniging. 
✓ Personeelskosten moeten we goed in de gaten houden, hieronder vallen: 

i. Trainers; 
ii. Vrijwilligersvergoedingen; 

✓ Ook moeten we het eigen verbruik op een goede wijze administreren. 
✓ Bijzondere lasten zien we vooral: “Kasverschil van € 3.100,-“. Dit hebben we in het geheel 

weggeschreven. 
✓ Gezien feit nieuwbouw werkelijke afschrijving € 16.000,- 
✓ Kantine marge wordt nu goed in de gaten gehouden en waar nodig vinden er 

aanpassingen. 
✓ Er zijn nu ook daadwerkelijk bedragen weggezet voor het kledingfonds en het 

vrijwilligersbeleid. 
➢ Al met al zullen we het bestuur blijven adviseren en monitoren, maar nogmaals zij hebben 

voortreffelijk werk geleverd om dit allemaal voor elkaar te krijgen: 
▪ Op dit moment gaan de betalingen allen naar wens en binnen de gestelde betalingstijden. 

➢ Kees bedankt Alexander voor de uitgebreide uitleg en voor hun steun die we als bestuur van hun 
hebben gekregen. 
 

➢ Kascommissie: 

 
▪ Gerwin Linnenbak (1ste jaar) en Chris Peelen zaten in de kascommissie, Gerwin geeft tekst en uitleg 

over het geen wat zij gezien hebben: 

• Het bestuur heeft het niet gemakkelijk gehad, maar bezitten nu over een stabiele 
administratie; 

• Bankrekeningen en Kas daar heeft het bestuur goede vervolgstappen gemaakt, zodat het 
overzichtelijk is en beheersbaar. 

• Samen met Paul en Alexander heeft het bestuur voor deze cijfers gezorgd. 
 
 
 
 



Notulen Ledenvergadering                             8 oktober 2018  

 

Pagina 7 van 9 
 

▪ Wij als kascommissie hebben onze handtekening gezet op het officiële exemplaar van de cijfers en 
stellen voor om het bestuur decharge te verlenen: 

▪ Kees vraagt de vergadering of zij meegaan met het voorstel van de kascommissie: 

• De vergadering stemt in: 

• Hierbij heeft de vergadering het bestuur van de voetbal vereniging Angerlo Vooruit 
decharge verleent over het gevoerde beleid over de gelden van het seizoen  2017/2018. 
 

▪ Kees geeft aan dat Chris Peelen aftredend is en dat we op zoek zijn voor een kandidaat die zitting 
wil nemen in de commissie en een reserve: 

• Jan Staring bied zich aan. 
▪ De kascommissie voor het seizoen 2018/2019 bestaat nu uit: 

• Gerwin Linnenbank (2e jaar) 

• Jan Staring (1ste jaar) 

• Res ??????? 
 

➢ Jan Tiecken sr komt met de vraag of er een begroting is voor het komende seizoen: 
▪ Kees geeft aan dat er een begroting ligt maar of de cijfers reëel zijn kan hij niet aangeven: 
▪ Alexander springt bij en geeft aan dat het zeer moeilijk is om betrouwbare cijfers te kunnen 

weergeven, hierbij zijn er posten waarbij we nu nog niet kunnen aangeven op welke wijze die 
ingevuld gaan worden. 

• Dit heeft onder meer te maken met het energieplan wat we hebben. Het ligt in de bedoeling 
dat de duurzame apparatuur wordt aangeschaft met het geld van investeerders en dat we dit 
terugbetalen binnen een bepaalde periode. Hoe de kosten dan zijn voor de vereniging  
kunnen we nu nog niet duidelijk weergeven. 

• Met andere woorden: Een weergave van de begroting is een afbreuk van de werkelijke 
situatie. 

▪ De vergadering stemt in met deze uitleg. 
 

➢ Kees geeft aan dat we ook dit jaar geen verhoging van de contributie toepassen. 
 

 
8. Pauze 

 
 

9. Bestuursverkiezing 
➢ Kees laat het aftreedschema zien en geeft aan dat: 

▪ René aftredend en herkiesbaar: Geen bezwaar vanuit de vergadering 
▪ Penningmeester geen aanmeldingen en nog niemand gevonden, blijft vacant. 

➢ Overige bestuursleden: 
▪ Dirk Willen geeft voetbalzaken over en gaat een nieuwe periode in van 3 jaar als bestuurslid 

Algemene zaken. 
▪ Mariane heeft al aangegeven dat ze nog één jaar doorgaat en dan daadwerkelijk stopt als 

bestuurslid, zelf al zoekende naar een opvolg(st)er.  
▪ Nieuw binnen het bestuur: 

• Peter Albers voor Voetbalzaken senioren; 

• Peter Engelsman voor Voetbalzaken jeugd. 
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➢ Nieuw aftreedschema: 
▪ Kees Nederhoff    Voorzitter  2019 
▪ Vacant     Penningmeester  
▪ René Lamers  Secretaris  2021 
▪ Dirk Willem Tiecken  Voetbalzaken   2021  
▪ Marianne Derksen   Vrijwilligersbeleid  2019 
▪ Peter Albers   Voetbalzaken senioren  2021 
▪ Peter Engelsman  Voetbalzaken Jeugd  2021 

 
 

 
10.  Ereleden, Lid van verdienste 

➢ Het bestuur stelt voor aan de vergadering om de volgende leden tot erelid te benoemen en deze 
met de nieuwjaarsreceptie officieel in het zonnetje te zetten: 

• Wim Nieuwenhuis; 

• Jan Bruynderink; 

• Jan Tiecken sr; 

• Leo Engelsman; 

• Rinus Beerntsen. 

• De heren voldoen allen aan de richtlijnen die opgesteld zijn en eerder in deze vergadering zijn 
aangenomen. 

➢ Kees vraagt de vergadering of ze hiermee kunnen instemmen. 
▪ Alle aanwezigen zijn akkoord met het voorstel tot benoeming van de leden tot erelid. 
▪ Jan Tiecken komt met de vraag of deze leden nog worden benaderd of ze inderdaad wel willen? 

• Kees geeft aan dat het zeker zal gebeuren. 
➢ Lid van verdienste: 

▪ Als bestuur hebben we geen voorstel gedaan, we vinden dat hier de mogelijkheid ligt voor de 
leden om personen aan te dragen en daarna zal het bestuur controleren of hij binnen de 
richtlijnen valt en indien dit het geval is zal hij/zij worden voorgedragen aan de vergadering tijdens 
de eerst volgende algemene ledenvergadering. 

 
11. Nieuwbouw 

➢ Dirk Willem geeft als voorzitter van de stuurgroep Nieuwbouw tekst en uitleg over het gehele 
verloop en waar de vereniging nu is in de plannen. 

➢ Hij geeft aan dat hij bijzonder trots is op de vrijwilligers die allemaal meewerken aan de realisatie 
van dit enorme project. Hier blijkt maar weer eens waar een klein dorp groot in is. 

➢ Door eigen inzet is er door diverse actie een bedrag van € 50.000,00 op gehaald. 
➢ Ook zijn er fondsen aangesproken en de eerste bijdrage is al binnen en we hebben het bestuur van 

de gestichte een taart bezorgd met een foto geprojecteerd op de taart van het plan. 
➢ Het geheel ligt volgens Dirk Willem nog op schema en we hopen dat we het in gebruik kunnen 

nemen bij de start van de 2e helft van het seizoen 2018/2019. 
 

➢ Chris Peelen: Na de bouw van de kleedkamers, wat gebeurt er met de oude? 
o Dirk Willem geeft aan dat deze gesloopt zullen worden en dat het allemaal verwerkt is in 

het plan, de mensen weten waar ze mee bezig zijn. 
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12.  Rondvraag 
➢ Richard Kok:  

▪ Waarom is het niet verplicht om te douchen voor de jeugd? 

• Kees geeft aan dat het volgens hem verplicht is maar dat we door de omstandigheden er niet 
de nadruk op hebben gelegd als leden zich thuis douchen. 

▪ Werner Horn geeft aan dat het twee jaar geleden anders gezegd is, hoe kan dit? 

• Kees geeft nogmaals aan dat de omstandigheden daartoe geleid hebben om niet echt op de 
verplichting de nadruk te leggen. 
 

➢ Wim Strabbing:  
▪ Geeft aan dat het niet afmelden van leden, spelers, leiders, trainers en andere vrijwilligers 

inderdaad leid tot vervuiling van het ledenbestand. 
 

➢ Geurt van de Kuit: 
▪ De robots staan vaak stil en maaien slecht? 

• René geeft aan dat hij met Ataro heeft gesproken over deze zaken en Claudia (medewerkster 
Ataro) heeft al diverse keren het programma op nieuw moeten invoeren. Doordat personen 
de robot stil zetten en er dan sommige aan de knoppen zitten loopt de robot niet meer.  

▪ Chris Peelen: Kunnen we dan die knoppen niet afdekken door er een plaatje er op te draaien? 

• René geeft aan dat het niet mogelijk is, bij een vereniging hebben ze dit al geprobeerd maar 
door een schroef is er grote schade aangericht aan de robot. 
 

➢ Jan Tiecken sr.: 
▪ Bedankt het bestuur met de voordracht en de vergadering met de benoeming van hem tot erelid. 
▪ Ook spreekt hij de waardering uit naar het bestuur dat ze de vereniging goed op de rol hebben 

voor: 

• Het sportieve vlak; 

• De organisatie; 

• Het financiële gedeelte.  
▪ Kees geeft aan dat we dat niet alleen doen, maar dat we het doen met alle leden van de 

vereniging!!! 

• Jan geeft aan dat de voorzitter toch de eindverantwoordelijkheid heeft.  
 
13. Sluiting 

Kees bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng en geeft aan als men een penningmeester weet geef 
het aan want de werkzaamheden zijn niet meer als voorheen. 
 
 
 

Opgemaakt van 19 okt  t/m 22 okt 2017 door: 
 
Secretaris V.v. Angerlo Vooruit 
René Lamers 
 


