
 

‘Samen de schouders eronder!’ 

Notulen ALV HV Borger d.d. 30 september 2021 

Opening; Tim opent om 20:45 uur de vergadering 
 

Mededelingen; 
 - Afmeldingen; Wilma Pama, Rolinka Aalderink, Ester Drenth, Annie Elting, Frea Elling,  

Liza Hofmeijer en Agnes Gerrits. 
 
Bestuurssamenstelling; 
Voorzitter;  Tim Riemeijer  aantredend 
Secretaris;  Lise Sikkens  aftredend en herkiesbaar 
Penningmeester; Peter Tentij  aftredend en herkiesbaar 
Voorzitter TC  Ester Drenth 
Voorzitter AC  Karin Santing  aftredend en herkiesbaar 
Algemeen lid  Ronald Deuring  aantredend 
Algemeen lid  Rolinka Aalderink aantredend 
 
Er hebben zich geen nieuwe en/of tegenkandidaten aangemeld bij de voorzitter en de secretaris. De 
aanwezige leden hebben ingestemd met Tim Riemeijer als voorzitter en Ronald Deuring en Rolinka 
Aalderink als nieuwe bestuursleden. 
 

Notulen ALV 2019-2020; 
Geen op- of aanmerkingen. 
 

Jaarverslag vereniging 2020-2021; 
Er kwam een vraag of er ook voorruit gekeken wordt, behalve wat punten van de activiteiten 
commissie. Er werd uitgelegd dat tijdens de vergadering alleen vooruit gekeken wordt bij het 
financiële gedeelte. 
 

Financieel verslag 2020-2021 en begroting 2021-2022; 
Er kwam een vraag waarom er afgelopen jaar contributie werd geïnd, terwijl er weinig tot niet 
getraind en gespeeld kon worden in verban met Corona. Er werd uitgelegd dat er door de NHV de 
volledige contributie werd geïnd. Ook staat het innen van contributie vast in de statuten. 
 

Verslag kascommissie; 
Tim Riemeijer en Ronald Deuring hebben het bestuur decharge verleend. Hier aanwezige leden 
hadden hier geen bezwaar tegen. 
 

Verkiezing kascommissie; 
Aangezien Tim Riemeijer en Ronald Deuring toetreden tot het bestuur zijn er twee nieuwe leden 
nodig voor de kascommissie. Miranda Gerrits heeft zich hiervoor aangemeld. Zij gaat op zoek naar 
nog een lid voor kascommissie (is Bart Rietveld geworden) en een nieuwe reserve (is Jolein Welling 
geworden). Miranda laat binnen 1 maand weten wie ze heeft gevonden. 
 
 
 
 



 

‘Samen de schouders eronder!’ 

 
Rondvraag; 
Tieme Woering vroeg wanneer er duidelijkheid komt wat betreft de A-jeugd en de B-jeugd. Tim gaf 
aan dat dit een zaak is voor de technische commissie. Ronald gaf aan, als coach van de B-jeugd, dat 
er geregeld overleg is tussen trainers en coaches en beide teams. 
 
Bjelke Rietveld vroeg of er nog wat activiteiten georganiseerd worden op het gebied van werving 
voor de F-jeugd. Er wordt verwacht dit wel weer op te pakken. 
 
Linda Boels vroeg waarom er, tijdens het ophalen van oud papier, met drie wagens gereden wordt en 
of er weer naar vier wagens gegaan kan worden. Er werd uitgelegd dat de keuze van vier naar drie 
wagens is gedaan vanwege bezuinigingen vanuit het bedrijf dat het oud papier voor ons verwerkt. De 
aanvraag voor het jaar 2022 is gedaan voor vier wagens. Ook vertelde Linda dat er soms vrijwilligers 
niet komen opdagen en of er dan een sanctie op kan worden gezet. Dit is iets waar we als bestuur 
ons over moeten buigen. 
 
Tim Riemeijer vroeg iedereen om mee te denken hoe we nieuwe leden, sponsoren, etc. kunnen 
werven. 
 
Er werd geopperd of er verhaaltjes en/of foto’s op social media geplaats kan worden. Dit kan en wel 
via Karin Santing en Rianne Kinds. Zij beheren de social media pagina’s van de vereniging. 
 

Sluiting 
Tim heeft de vergadering gesloten en heeft iedereen uitgenodigd om een drankje te consumeren in 
de kantine. 


