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Notulen Jaarvergadering 
 
Datum: woensdag 1 maart 2023 
Locatie: Multi Functioneel Centrum te Oirsbeek
 
Aanwezig: Jo Kastrop, Ton Wintjens, 
Ritzen, Nico Adema, Rick Pierik, Frans Bröcheler, Tiny Hoen en Gerard Keijbets
 
 
1. Opening en vaststellen agenda
Jo opent de vergadering en heet iedereen wel
agendapunten inzake de openingstijden/speeltijden
vastgesteld. 
 
2. Bestuurszaken: Jo Kastrop en Annelies 
Roy Beulens stelt zich beschikbaar als nieuwe voorzitter e
vergadering over van Jo. Allereerst wordt er door Ger een cadeau  en 
aangeboden aan Jo en Annelies, onder dankzegging voor de jarenlange inzet van hun beiden voor de 
vereniging. Roy stelt Rianne voor als nieuw bestuurslid, waarna Rianne zichzelf even voorstelt aan de 
leden. Door de aanwezigen wordt verder geen bezwaar gemaakt over deze bestuurswijzigingen.
 
3. Mededelingen vanuit het bestuur
Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur.
 
4. Notulen ALV 13 april 2022 (over 2021).
De notulen worden uitgedeeld en door de aanwezigen doorgenomen.
opmerkingen.  
 
5. Jaarverslag 2022 secretaris 
Het jaarverslag wordt aan de aanwezigen uitgereikt en 
opmerkingen en het jaarverslag wordt onder dankzegging goedgekeurd.
 
6. Jaarverslag 2022 penningmeester
Ger geeft een mondelinge toelichting op het verslag
als aanbeveling mee dat er een begroting voor het komende jaar ontbreekt. Dit zal als aandachtspunt 
worden meegenomen en vanaf 2024 worden uitgereikt.
 
7. Verslag commissie kascontrole
Mark Roberts en Nico Adema hebben 
aan de penningmeester.  
 
8. Benoeming nieuwe leden commissie kascontrole
Nico Adema zal de kascontrole 202
worden. 
 
9. Vaststelling contributie 2023 
Roy stelt namens het bestuur voor om de contributie niet te wijzigen, mede gezien de gezonde 
financiële situatie van de vereniging. Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord
 
10. Rondvraag 
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Jaarvergadering 2023 

  Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Multi Functioneel Centrum te Oirsbeek (sporthal) 

Ton Wintjens, Ger Roberts, Roy Beulens, Annelies Miller
, Nico Adema, Rick Pierik, Frans Bröcheler, Tiny Hoen en Gerard Keijbets
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Bestuurszaken: Jo Kastrop en Annelies Miller treden af en zijn niet herkiesbaar.
Roy Beulens stelt zich beschikbaar als nieuwe voorzitter en neem het verdere verloop van de 
vergadering over van Jo. Allereerst wordt er door Ger een cadeau  en door Roy 
aangeboden aan Jo en Annelies, onder dankzegging voor de jarenlange inzet van hun beiden voor de 
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financiële situatie van de vereniging. Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord.
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Nico geeft naar aanleiding van onze brunch van vorig jaar aan dat het misschien leuk zou zij
eens per jaar iets te organiseren zodat je ook eens contact krijgt met de overige leden. Ton zegt dat 
dit inmiddels al een bespreekpunt is binnen het bestuur.
 
Tiny geeft aan dat er met name op de donderdag vermeld wordt dat dit een jeugdavond is en g
ook op andere dagen zou willen spelen. Ton legt uit dat dit iets is vanuit het verleden, toen de 
vereniging nog veel jeugdleden en een trainer had. Tegenwoordig kan iedereen op elke dag komen 
spelen jong of oud, alleen zijn de tijdstippen zo dat er in
aangetrokken. Daarnaast wordt vaak door bestuur voor de beginnelingen geadviseerd om op de 
maandag of donderdag te beginnen, aangezien het niveau daar iets lager ligt 
nieuwelingen te instrueren.  De aanwezigen kunnen zich hierin vinden en de website zal worden 
aangepast. 
 
Gerard geeft aan dat naar aanleiding van een klein ongeval op de maandag, hij geconstateerd heeft 
dat de EHBO koffer verouderd en onvolledig is. Aangezien Gerard kennis en 
besloten dat hij voor de vereniging het beheer van de koffer op zich gaat nemen en op korte termijn 
deze gaat updaten. 
 
Ton W geeft aan dat er een vraag kwam van de leden waarom er in de carnavalsweek niet gespeeld 
werd, aangezien de sporthal op woensdag en donderdag toch open was. Ton legt uit dat dit vanuit het 
verleden komt en toen gebleken is dat gedurende vakantieperio
Inmiddels hebben we geen herfstvakantie meer en is de kerstvakantie nog maar 1 week ipv 2 weken. 
De aanwezigen vinden dat ze altijd moeten kunnen spelen als de sporthal open is. Vanaf het nieuwe 
seizoen (juli) zullen alle dagen bij SESS gereserveerd gaan worden en kennen we dus geen 
vakantiesluiting vanuit de vereniging meer en dus alleen nog als de gemeente de sporthal 
daadwerkelijk heeft gesloten. 
 
11. Sluiting 
Roy bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid
 
 
Notulist, Ton Wintjens 
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Nico geeft naar aanleiding van onze brunch van vorig jaar aan dat het misschien leuk zou zij
eens per jaar iets te organiseren zodat je ook eens contact krijgt met de overige leden. Ton zegt dat 
dit inmiddels al een bespreekpunt is binnen het bestuur. 

Tiny geeft aan dat er met name op de donderdag vermeld wordt dat dit een jeugdavond is en g
ook op andere dagen zou willen spelen. Ton legt uit dat dit iets is vanuit het verleden, toen de 
vereniging nog veel jeugdleden en een trainer had. Tegenwoordig kan iedereen op elke dag komen 
spelen jong of oud, alleen zijn de tijdstippen zo dat er in de praktijk een bepaalde categorie wordt 
aangetrokken. Daarnaast wordt vaak door bestuur voor de beginnelingen geadviseerd om op de 
maandag of donderdag te beginnen, aangezien het niveau daar iets lager ligt 

De aanwezigen kunnen zich hierin vinden en de website zal worden 

Gerard geeft aan dat naar aanleiding van een klein ongeval op de maandag, hij geconstateerd heeft 
dat de EHBO koffer verouderd en onvolledig is. Aangezien Gerard kennis en 
besloten dat hij voor de vereniging het beheer van de koffer op zich gaat nemen en op korte termijn 

Ton W geeft aan dat er een vraag kwam van de leden waarom er in de carnavalsweek niet gespeeld 
werd, aangezien de sporthal op woensdag en donderdag toch open was. Ton legt uit dat dit vanuit het 
verleden komt en toen gebleken is dat gedurende vakantieperioden een zeer lage opkomst was. 
Inmiddels hebben we geen herfstvakantie meer en is de kerstvakantie nog maar 1 week ipv 2 weken. 
De aanwezigen vinden dat ze altijd moeten kunnen spelen als de sporthal open is. Vanaf het nieuwe 

en bij SESS gereserveerd gaan worden en kennen we dus geen 
iting vanuit de vereniging meer en dus alleen nog als de gemeente de sporthal 

bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. 
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Nico geeft naar aanleiding van onze brunch van vorig jaar aan dat het misschien leuk zou zijn om 
eens per jaar iets te organiseren zodat je ook eens contact krijgt met de overige leden. Ton zegt dat 

Tiny geeft aan dat er met name op de donderdag vermeld wordt dat dit een jeugdavond is en graag 
ook op andere dagen zou willen spelen. Ton legt uit dat dit iets is vanuit het verleden, toen de 
vereniging nog veel jeugdleden en een trainer had. Tegenwoordig kan iedereen op elke dag komen 

de praktijk een bepaalde categorie wordt 
aangetrokken. Daarnaast wordt vaak door bestuur voor de beginnelingen geadviseerd om op de 
maandag of donderdag te beginnen, aangezien het niveau daar iets lager ligt en er meer tijd is om de 

De aanwezigen kunnen zich hierin vinden en de website zal worden 

Gerard geeft aan dat naar aanleiding van een klein ongeval op de maandag, hij geconstateerd heeft 
dat de EHBO koffer verouderd en onvolledig is. Aangezien Gerard kennis en kunde heeft, wordt 
besloten dat hij voor de vereniging het beheer van de koffer op zich gaat nemen en op korte termijn 

Ton W geeft aan dat er een vraag kwam van de leden waarom er in de carnavalsweek niet gespeeld 
werd, aangezien de sporthal op woensdag en donderdag toch open was. Ton legt uit dat dit vanuit het 

den een zeer lage opkomst was. 
Inmiddels hebben we geen herfstvakantie meer en is de kerstvakantie nog maar 1 week ipv 2 weken. 
De aanwezigen vinden dat ze altijd moeten kunnen spelen als de sporthal open is. Vanaf het nieuwe 

en bij SESS gereserveerd gaan worden en kennen we dus geen 
iting vanuit de vereniging meer en dus alleen nog als de gemeente de sporthal 


