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Verslag Algemene Ledenvergadering  vrijdag 8 april 2022 AKV ‘t Capproen 
 
1. Opening vergadering 
Sander opent de vergadering om 19.30 u. en heet een ieder van harte welkom.  
  
 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld.  
 
 
3. Mededelingen & Ingekomen post 
 
De volgende afmeldingen zijn binnengekomen:  
 Manon Doodkorte (heeft volmacht afgegeven) 
 Fam. Koole 
 Justin de Ruiter 
 Color v.d. Perk 
 Jeroen Hoogendoorn 
 Familie Huisman 
 Stan Noordzij 
 Ruben Herrera 
  
Er is verder geen ingekomen post.  
 
4. Notulen ALV 2021  
De notulen van de vergadering van vrijdag 2 juli 2021 worden doorgenomen. De vergadering besluit 
niet per bladzijde te vragen of er opmerkingen zijn, maar voor de gehele notulen. 
 
Er zijn verder geen op- en of aanmerkingen, zodat de notulen door Sander namens de vereniging 
worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 
5. Doelen 2021-2022 & verslagen commissies  
Terugblik doelen 2021-2022 
Sander verwijst naar het ALV-boekje en het daarin opgenomen overzicht doelen seizoen 2021-2022. 
Over de doelen van 2021 -2022 zijn vanuit het bestuur en de vergadering geen opmerkingen. 
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Vooruitblik doelen 2022-2023 
Alex vraagt aandacht voor het punt “ledenwerving”. Binnen de jeugd is er een 
groot probleem met de verhouding jongens / meisjes. Er is een groot tekort aan 
jongens bij alle teams.  

Nathan herkent dit probleem en vraagt de focus meer op werving op kinderen op jonge leeftijd te 
richten.  En met name op het balans jongens  / meisjes. Nathan vraagt aan de verwervingscommissie 
wat de plannen zijn. 

Wendy geeft aan dat er ook een “gat” zit tussen de leeftijdsgroepen van de A en de C. 
 
Verslagen commissies 
Sander vraagt of er opmerkingen zijn over de verslagen van de verschillende commissies.  
Er zijn geen opmerkingen. 
 
 
6.  “Het zonnetje”  
Dit jaar is er gekozen voor alle trainers van de vereniging. Het bestuur zien de trainers als motor van 
onze vereniging. Elke trainer krijgt een attentie. 
 
 
7. Samenstelling bestuur  
Sander geeft aan dat dit zijn laatste jaar zal zijn als voorzitter.  
Vergadering gaat akkoord met zijn herbenoeming voor 1 jaar. 
Nathan vindt het wel jammer dat niet eerder gecommuniceerd is door het bestuur. 
 
Ad van Marion neemt afscheidt van het bestuur en de voorzitter bedankt Ad voor het vele werk wat 
hij gedaan heeft voor de vereniging. 
 
Voordracht door het bestuur van Wendy van Raamsdonk als een nieuwe bestuurslid algemene zaken. 
De vergadering staat achter de voordracht. 
 
 
9. Financieel verslag (inclusief verslag KCC)  
Marlies geeft aan welke documenten zijn opgesteld en geeft daarop een toelichting.   
 Corona zorgt voor minder zaalhuur. 
 Meerdere gemaakte kosten zijn door middel van subsidies door lagere overheden terug gekregen. 
 
Nik merkt op dat de getallen van groot onderhoud niet kloppen t.o.v. de begroting. 
Marlies bevestigd dit, maar dit komt doordat er ook kosten van 2020 inzitten. 
 
Aandachtspunten: 
 Prijslijst wordt door kantine commissie aangepast. 
 Het voorstel om de contributie niet te indexeren wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 Het komende jaar zullen kosten gemaakt worden door het vervangen van de raambekleding. 
 
Sander bedankt de KCC. Nathan en Rolf zal voor het komende jaar de kascontrole verzorgen. 
De vergadering is hiermee akkoord. 
 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van de begroting van 2022. 
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9. Protocol “veilig en verantwoord sporten”   
Hanneke stelt zich persoonlijk voor en ook als vertrouwens persoon binnen de 
vereniging en geeft hier een toelichting over. 
Sander geeft een inzicht over het tot stand komen van het protocol en de stand van zaken hiervan. 
 
Daphne: op welke wijze gaan we onze jeugd informeren. 
Hanneke: informeren via de ouders.  
 
Wim: het is lastig om altijd een 4-ogen principe te hanteren. Er zullen altijd situaties zijn dat het niet 
mogelijk zal zijn. 
Hanneke: het gaat ook om de bewustwording, maar het moet wel uitvoerbaar blijven. 
 
 
10. Rondvraag   
Simone: verzoekt actie om de e-mailadressen te activeren. 
 
Richard: kunnen we de mogelijkheden onderzoeken om kunstgras aan te leggen. 
Sander: kosten zijn heel groot van kunstgras. 
Richard stelt voor om te inventariseren  of het mogelijk is voor ’t Capproen om kunstgras aan te leggen. 
 
De sponsorcommissie heeft op dit moment geen leden meer en deze belangrijke commissie is daarom 
niet meer actief. 
Richard en Brittany stellen zich beschikbaar voor de sponsorcommissie.  
 
Greetje: informatie wordt gedeeld via social media, maar niet iedereen volgt social media. 
Peter: voorkeur van het bestuur is dat alle info via de web site gaat. 
 
 
11.  Sluiting 
Sander dankt een ieder voor de aanwezigheid en de geleverde bijdrage en sluit de vergadering om  
21.20 uur.  
 
 


