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Verslag Algemene ledenvergadering 28 november 2019 
 

 

Afwezig met kennisgeving 

Cor Verkleij, Martin Benders, Peter Plomp 

 

 

Opening 

Om 19:35 uur opent de voorzitter Marian van Schipstal op locatie Zuid de vergadering en heet 

iedereen van harte welkom. De voorzitter kondigt aan dat het een vergadering wordt met een volle 

agenda. De jaarafsluitingen van zowel vv Montfoort en MSV’19 van het voetbalseizoen 2018-2019 zal 

plaats moeten vinden en aansluitend de ontwikkelingen Montfoort S.V.’19 voor het voetbalseizoen 

2019-2020.  

 

Voordat verder wordt gegaan met de vergadering vraagt de voorzitter van alle aanwezigen een minuut 

stilte voor alle mensen die ons tijdens het afgelopen seizoen zijn komen te ontvallen. 

 

 

Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken 

 

 

Jaarafsluiting vv Montfoort seizoen 2018-2019 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de gemaakte notulen. Deze worden dan ook voor akkoord 

aangenomen. 

 

Marian van Schipstal presenteert als oud-voorzitter van vv Montfoort het jaarverslag en Thiery Bek 

presenteert als oud-penningmeester van vv Montfoort het financiële verslag. 

 

Na behandeling van het verslag van de kascommissie verleent de vergadering decharge aan de 

penningmeester c.q. het bestuur van vv Montfoort. 

 

Ten aanzien van de jaarafsluiting van vv Montfoort worden verder geen vragen gesteld. 

 

 

Jaarafsluiting MSV’19 seizoen 2018-2019 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de gemaakte notulen. Deze worden dan ook voor akkoord 

aangenomen. 

 

Gijsbert Klein presenteert als oud-voorzitter van MSV’19 het jaarverslag en hij presenteert ook als oud 

interim penningmeester van MSV’19 het financiële verslag. Gijsbert heeft de taken van Jan Verkleij 

overgenomen en Gijsbert bedankt Jan voor zijn werkzaamheden. 
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Na behandeling van het verslag van de kascommissie verleent de vergadering decharge aan de 

penningmeester c.q. het bestuur van MSV’19. 

 

Ten aanzien van de jaarafsluiting van MSV’19 worden verder geen vragen gesteld. 

 

 

Montfoort S.V.’19 – Samenstelling bestuur 

De voorzitter draagt Judy van den Berg voor als nieuw bestuurslid voor de portefeuille van 

vrijwilligerszaken. Judy is al enige maanden actief als aspirant bestuurslid en neemt hiermee formeel 

de taken van Henk Werkhoven over voor wat betreft vrijwilligerszaken. Henk blijft wel 

verantwoordelijk voor de portefeuille Horeca/Kantine. 

Vanuit de vergadering zijn er geen bezwaren waarmee de benoeming van Judy als nieuw bestuurslid is 

aangenomen. 

 

Alle bestuursleden worden aan de vergadering voorgesteld. 

 

 

Montfoort S.V.’19 – Voetbal Technische Zaken Jeugd en Senioren 

De voorzitter neemt de aanwezigen mee in de ontwikkelingen op het gebied van Voetbal Technische 

Zaken Jeugd en Senioren. Voetbal Technische Zaken is beleidsmatig verantwoordelijk voor alle 

voetbalzaken binnen onze vereniging en stuurt de uitvoering hiervan aan.  

• 52 jeugdteams inclusief 8 meidenteams en 8 CL-teams 

o Circa 500 jeugdleden  

o Circa  165 leiders en trainers 

• 14 seniorenteams 

• Er wordt gewerkt aan een Voetbal Technisch Plan 2.0 

o Visie, doelstelling en organisatie  

o Voetbal Technisch Pan (leerplan per categorie, scouting- en selectiebeleid).  

o Plan voor zowel selectie als niet-selectieteams. Iedere jeugdspeler moet zich op z’n eigen 

niveau kunnen ontwikkelen 

 

 

Montfoort S.V.’19 – Overige activiteiten jeugd 

JOC (Jeugd Ontspannings Commissie) is actief. Deze commissie focust zich volledig op activiteiten die 

niet direct te maken hebben met voetbal. Sinterklaas, FIFA toernooi, mogelijk bezoek FC Utrecht, 

Bingo, Bioscoopbezoek etc. 

 

Ieder team moet de gelegenheid worden geboden om aan een toernooi deel te nemen. Het 

organiseren van een eigen toernooi bij Montfoort S.V.’19 moet nog opgepakt gaan worden door een 

nader te bepalen toernooicommissie. Er is voor gekozen om in dit transitiejaar niet actief een toernooi 

bij Montfoort S.V.’19 te organiseren. 
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Montfoort S.V.’19 – Kleding 

Een positieve sponsordeal heeft mogelijk gemaakt dat alle kleding in 1 keer afgenomen kon worden. 

Dank hiervoor Quick en Twinsport en kledingcommissie. 

De verwachte planning van de nieuwe kleding wordt als volgt gepresenteerd: 

• 29-11-2019: Levering kleding voor de gehele vereniging  

• 07-12-2019: spelen de eerste aantal teams in de nieuwe kleding  

• 03-01-2020 en 10-01-2020: Uitreiking kleding aan overige teams  

• 25-01-2020: Gehele vereniging in nieuwe wedstrijdkleding  

 

Oude tenues worden ingenomen bij uitgave nieuwe tenues. De oude tenues krijgen een nieuwe 

bestemming. 

 

 

Montfoort S.V.’19 – Verbouwing accommodatie Noord 

• 2 wekelijks overleg bouwcommissie  

o Acties om geld te werven, subsidies, energiezuinigheid, financiën en techniek  

• Voorgestelde planning van de verbouwing is als volgt: 

o t/m december 2019 

▪ Inventarisatie bouwcommissie 

▪ Uitgangspunten vastleggen, subsidies onderzoeken, wet- en regelgeving, inpassingen 

inventariseren overige wensen, duurzaamheid, vastleggen adviseurs 

Overleg gemeente: Toetsing stedenbouw en welstand, duidelijkheid of gemeente 

medewerking gaat geven aan het plan  

o Januari t/m half maart 2020 

▪ Uitwerking ontwerp omgevingsvergunning 

o t/m eind maart 2020 

▪ Akkoord vereniging 

o t/m eind mei 2020 

▪ Procedure omgevingsvergunning (8 weken proceduretijd t/m half juli 2020) 

o Half juli 2020 

▪ Start bouw 

• Wel dienen de ontwikkelingen welke binnen de gemeente Montfoort spelen in acht te worden 

genomen. Deze kunnen mogelijk ook nog van invloed zijn op genoemde planning. Er dienen 

namelijk 400+ huizen in de gemeente Montfoort gebouwd te worden. De locatie Hofland wordt 

ook als mogelijke bouwlocatie genoemd. 

• Na afloop van de vergadering is nog een 3D filmpje getoond met een impressie van hoe de nieuwe 

kantine eruit komt te zien. 
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Montfoort S.V.’19 – Nieuwe kunstgrasvelden (veld 2 en 5) 

De SBSH is momenteel nog in gesprek met de gemeente over wie de vervanging van de 2 

kunstgrasvelden gaat betalen. De gemeente wil een onderzoek starten om in kaart  te brengen wat de 

bestaande afspraken zijn rondom beheer en financiën, inzet vrijwilligers en verantwoordelijkheden 

voor alle buitensportaccommodaties van Montfoort en Linschoten. Op basis van de resultaten van dit 

onderzoek zal besluitvorming door de gemeente plaatsvinden. De verwachting is dat hier meer 

duidelijk over komt in maart/april 2020. Indien het resultaat niet leidt tot het betalen van de kosten 

voor de vervanging van de 2 kunstgrasvelden door de gemeente dan zullen SBSH en het bestuur 

eventuele vervolgstappen overwegen. 

 

 

Montfoort S.V.’19 – Vrijwilligerszaken 

Lid zijn van Montfoort S.V.'19 is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We moeten naar een zo eerlijk en zo 

evenwichtig mogelijke verdeling van taken, zodat iedereen betrokken is bij de vereniging en de 

werkzaamheden niet op dezelfde schouders drukken. 

 

Doelstellingen dit seizoen:  

• Opstellen vrijwilligersbeleid 

• VOG 

• Opstellen functie-takenboek 

• Onderzoek en aanschaf van een ICT module ter ondersteuning van het verdelen, plannen van 

vrijwilligerswerk en ter verbetering van communicatie met leden/ouders 

• Bedenken campagne om leden/ouders op positieve wijze warm te maken voor het doen van 

vrijwilligerswerk en leden te laten zien hoeveel werk er wordt verzet door de vele vrijwilligers die 

de vereniging al heeft 

 

Heel veel commissies en taken zijn goed ingevuld maar: 

• Nieuwe handjes zijn altijd welkom 

• Er is dringend behoefte aan:  

o Scheidsrechters 

o Dienstlopers 

o Barcaptains 

o Horecapersoneel Zuid 

o Schoonmaak 

 

 

Montfoort S.V.’19 – Horeca/Kantine 

• Kantine Noord: Werkzaamheden verlopen goed met behulp van de prima inzet van ouders 

• Kantine Zuid: Hier gebeurt het meeste, bomvolle zaterdagen, drukbezochte donderdagavond 

training, vrijdag- en zondagvoetbal, leuke activiteiten zoals Openingsfeest, zangertje, 7x7 toernooi, 

maandelijkse Bingo ed. Loopt naar behoren, maar vergt continue aandacht 

• Maatschappelijke problemen: In alle drukte op de zaterdag worden wij wel geconfronteerd met 

maatschappelijke problemen zoals drank-drugsgebruik en vandalisme. Dit heeft grote aandacht 

binnen bestuur! 
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Montfoort S.V.’19 – PR & Communicatie 

Het nieuws vanuit de Montfoort S.V.’19 draait inmiddels op volle toeren. Wekelijkse updates omtrent 

diverse elftallen en overige activiteiten die zich afspelen in en om de vereniging worden op de website, 

Facebook, Instagram en Twitter geplaatst. Samenstelling van de Social Media mensen is vanuit beide 

oude verenigingen. 

 

Sinds kort is een nieuw e-mailadres geopend: communicatie@montfoortsv19.nl. Deze kan worden 

gebruikt wanneer een bericht via één of meerdere Sociale website kanalen geplaatst moeten worden. 

 

Merchandising met artikelen met clublogo is opgestart. Sjaal met clublogo is vanaf begin december 

beschikbaar. Andere artikelen volgen later. 

 

 

Montfoort S.V.’19 – Begroting 2019 - 2020 

De penningmeester Thierry Bek neem het woord. De begroting welke wordt gehanteerd voor het 

seizoen 2019 – 2020 is de begroting welke is opgesteld tijdens het fusietraject. 

Thierry ligt een aantal bijzondere afwijkingen t.o.v. van de begroting toe welke op dit moment bekend 

zijn: 

• Toename van circa € 21.000,- aan inkomsten i.v.m. nieuwe sponsoren en contractverhogingen 

• Toename van circa € 17.000,- aan inkomsten i.v.m. extra huurinkomsten BSO 

• Toename van circa € 7.000,- aan kosten i.v.m. extra kosten gerelateerd aan de fusie (o.a. 

aanpassingen aan de accommodatie) 

• Over  3 jaar genomen zal de vereniging ongeveer € 35.000 beter uitkomen t.o.v. de begroting voor 

wat betreft de kledingkosten. Dit komt door meer opbrengsten uit langlopende contracten met 

kledingsponsors (Quick, Intersport en Kiremko) en extra acties zoals verkoop tenues. De totale 

uitgave in 2019 wordt geschat op € 41.000 (€ 21.203 begroot). Er wordt in 3 jaar afgeschreven, dus 

zal er € 13.674 door het resultaat van 2019 gaan. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele 

investeringssubsidie. 

 

De penningmeester presenteert vervolgens de balans en Verlies & Winstrekening. 

 

Vanuit de zaal komt een aantal vragen: 

Vraag Gijsbert Klein - Wat is precies de post “Wedstrijdkosten”?  

Antwoord - De penningmeester geeft aan dat dit met name de kosten zijn voor de A en B selectie. 

 

Vraag Wim van Heumen – Zijn de resultaten van de Led reclamescherm van veld 5 meegenomen in de 

begroting?  

Antwoord - De penningmeester geeft aan dat deze inkomsten zijn meegenomen. 

 

Vraag Dick Eskes – Blijft de Led reclamescherm op veld 5 staan?  

Antwoord - Wim van Heumen geeft aan dat dit het geval is i.v.m. met de kosten die nodig zijn om het 

Led reclamescherm te verplaatsen. 
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Montfoort S.V.’19 – Benoeming kascontrolecommissie 

Voor de benoeming van de kascontrolecommissie voor het seizoen 2019 – 2020 stellen Erwin 

Beerthuizen, Ad Vendrig en Andre Prins zich beschikbaar. 

 

Montfoort S.V.’19 – Raad van Toezicht 

De voorzitter geeft het woord aan Jan Willem van Ede die als voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) 

de leden wil toespreken.  

 

De RvT bestaat uit Jan Willem van Ede, Joke van Zon en Jacco van Lint 

 

De RvT houdt op afstand zicht op:  

• het goed functioneren van het bestuur  

• naleving van de statuten en reglementen, ALV-besluiten (waaronder het Fusieplan) en 

bestuursbesluiten  

 

door onder andere de volgende bevoegdheden: 

• opvragen van agenda en notulen van bestuursvergaderingen en andere stukken,  

• het bestuur en bestuurders om informatie vragen en vragen stellen,  

• het bestuur en een bestuurder desgevraagd adviseren 

 

De RvT is tijdens de fusie geformeerd om toe te zien dat de doelen van de vereniging, verwoord in het 

fusiedocument dat door de leden is goedgekeurd, worden nagekomen en gehaald.  

  

Op 12 november jl. heeft de RvT een bestuursvergadering bijgewoond en kritische vragen gesteld over 

de voortgang van de doelen. Denk hierbij aan de stand van zaken van de verbouwing van de kantine, 

het samengaan van de elftallen, enz. 

  

Tijdens de vergadering van het bestuur bleek dat de meeste doelstellingen, het in elkaar overgaand 

van de verschillende onderdelen van de vereniging gehaald zijn of binnenkort gehaald worden. De 

elftallen zijn ingedeeld, de barcommissie draait, onderhoudscommissie is druk bezig, er is een 

vrijwilligerscommissie geformeerd. Kortom het huidige bestuur heeft heel hard gewerkt om deze fusie 

tot een succes te maken.  

Dat merkt de RvT ook als ze in de kantine zijn. Er is geen wij/zij gevoel, maar een saamhorigheid en een 

ons-gevoel. 

  

De doelstelling van de verbouwing van de kantine wordt niet gehaald. Echter hier liggen allerlei 

logische oorzaken aan ten grondslag. Uiteraard betreurt de RvT dat, maar ze begrijpen ook dat veel 

van deze oorzaken buiten de invloedssfeer van het bestuur ligt. 

  

Uiteraard zal de RvT de vinger aan de pols houden en mochten leden vragen en of opmerkingen 

hebben, dan kunnen zij altijd bij de RvT terecht. 

  

De RvT wil nogmaals melden dat het bestuur hard gewerkt heeft en een mooi resultaat heeft neer 

gezet. 
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Montfoort S.V.’19 – Samen Verder 

De voorzitter bedankt Jan Willem van Ede en gaat verder met het laatste onderwerp van de  

vergadering. De voorzitter wil alle vrijwilligers en leden nogmaals enorm bedanken voor hun inzet in 

de vereniging. Met elkaar is al heel, heel veel bereikt waar we met elkaar trots op kunnen zijn. Samen 

maken we de club. 

 

De voorzitter geeft aan dat de onderwerpen voor de vergadering vanuit het bestuur zijn behandeld en 

dat het nu tijd is voor de rondvraag. 

 

 

Rondvraag 

Vraag Hennie Verhoef – Of we er als vereniging rekening mee houden met de begeleiding van  

jongens/meisjes die fluiten maar die soms helemaal geen verstand hebben van het fluiten. Hennie 

heeft tijdens een wedstrijd gezien dat een scheidsrechter helemaal geen kennis had van de regels. 

Antwoord – Marko Hoogenboom (VTZ Jeugd) geeft aan dat dit triest is om te horen en geeft aan dat 

dit opgepakt zal worden. 

 

Vraag Willem van Haren – Er is externe beveiliging op zaterdag ingesteld. Waarom?  

Antwoord – We hebben als bestuur vanuit verschillende kanten signalen ontvangen dat op onze 

accommodatie drugs wordt gebruikt en dat er veel mensen met glaswerk naar buiten gaan. Dit is 

onacceptabel. Daarnaast is een bestuurslid bedreigd in relatie tot de drugsproblematiek. Het inzetten 

van externe beveiliging is preventief bedoeld. Daarnaast willen wij als bestuur niet alleen zelf de 

mensen aanspreken op gedrag wat niet is toegestaan. Dit moeten we met zijn allen doen. 

 

Opmerking Jos Snel – Hij kent veel mensen maar het valt hem op dat bij thuiswedstrijden vanaf circa 

19:00 uur voor hem vreemde mensen binnenkomen. Daarnaast merkt hij op dat bij evenementen ook 

veel jeugd alcohol nuttigt 

Antwoord – Het bestuur geeft aan dat bij komende evenementen meer gelet gaat worden op het punt 

dat jongeren onder de 18 jaar alcohol nuttigen. Maar dit ligt niet alleen bij het bestuur. Hier moeten 

we met zijn allen alert om zijn. Benno Vendrig geeft aan dat in het bestuur het besluit is genomen om 

op zaterdag een sluitingstijd in te stellen van 21:30 uur waarbij de barcaptain de verantwoordelijkheid 

heeft/krijgt om definitief de bar en de kantine te sluiten. 

Reactie Martin de Bruin- Een sluitingstijd van 21:30 uur is nog aan de late kant. 

Reactie Benno Vendrig – Dit is het besluit wat nu is genomen. Als blijkt dat deze tijd nog te laat is en 

aantoonbaar is dat bepaald gedrag te relateren is aan de sluitingstijd dan kan in de toekomst mogelijk 

nog een ander besluit worden genomen. 

 

Vraag Wim van Heumen – Is er geen buurtagent aanwezig die kan optreden?  

Antwoord – Zover bekend is deze niet aanwezig en als deze aanwezig zou zijn in de buurt dan zal een 

buurtagent het probleem op onze vereniging helaas niet zomaar op kunnen lossen. 

 

Vraag Martin de Bruin – Is het niet mogelijk om de jaarvergadering op een ander tijdstip te 

organiseren. Er zijn namelijk nagenoeg geen spelende leden aanwezig.  

Antwoord Marian van Schipstal – De vergadering is vroeg begonnen omdat dit een speciale 

jaarvergadering is met daarin 2 jaarafsluitingen. Het bestuur had geen verwachting hoe de avond 
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precies zou kunnen verlopen en wilde voorkomen dat het heel laat op de avond zou worden. Het 

bestuur zal daarnaast een andere avond dan de donderdag in overweging nemen voor het organiseren 

van een algemene ledenvergadering. 

 

Opmerking Dick Eskes - Bewondering voor het bestuur. Hij hoort veel positieve geluiden.  

 

Vraag Dick Eskes – In het fusieplan is vanuit de financiële commissie aangegeven dat er nog alleen 

betaald zou mogen worden met de pin. Het contante geld moet terug worden gedrongen.  

Reactie Thierry Bek – Het is bekend dat er nog teveel met contant geld wordt betaald. Doelstelling is 

om dit in de 2e helft van het seizoen verder te verbeteren. 

 

Vraag Jan Tuithof – Complimenten voor de nieuwsbrief. Hoe krijgen oud leden deze toegestuurd 

omdat zij niet allemaal gebruik maken van email en de website. 

Reactie Benno Vendrig – Het bestuur heeft ervoor gekozen om de nieuwsbrief digitaal beschikbaar te 

stellen. Mensen die het lastig vinden om met email of de website te werken daarvan is op dit moment 

het standpunt dat deze geholpen moeten door een zoon, dochter of vriend/bekende. 

 

Vraag Jan Tuithof – Het blijkt dat sommige mensen nog geen rekening hebben ontvangen om de 

contributie te betalen. Het gaat hierbij ook om mensen welke geen gebruik maken van email.  

Antwoord Thierry Bek – Dit is bekend. De eerste prioriteit was om de grote golf aan contributies te 

innen van die mensen welke wel in het bezit zijn van een emailadres. De mensen zonder emailadres 

volgen later. 

 

Vraag Gijsbert Klein – De informatie op onze website is erg summier  

Antwoord Benno Vendrig – De komende periode zal vanuit verschillende commissies meer informatie 

op de website worden geplaatst.  

 

Vraag Martin de Bruin – Een overzicht van ereleden en leden van verdiensten ontbreekt nog op de 

website 

Antwoord Benno Vendrig – Dit is bekend en deze zal binnenkort beschikbaar worden gesteld. 

 

Vraag Jan Tuithof – Komt de presentatie van de jaarvergadering online? 

Antwoord Benno Vendrig – De presentatie van de ledenvergadering zal op de website beschikbaar 

komen. 

 

Vraag Ad Vendrig – Is het niet verstandig om ook vrouwen toe te voegen aan de bouwcommissie.  Zij 

hebben mogelijk een andere kijk op de verbouwing. 

Antwoord Mike Peelen – De commissie is al ingevuld maar hij zal hier nog naar kijken. 

 

Vraag Martijn te Riele – Op sociale media verschijnen heel veel bierfoto’s. We zijn een 

voetbalvereniging en de nadruk zal meer op voetbal moeten komen in de social media. 

Antwoord Gijs ten Hoeve – Goed punt. Dit zal meegenomen worden in de communicatie commissie. 
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Vraag Martijn te Riele – Heeft de nieuwe vereniging ook gedragsregels. 

Antwoord Benno Vendrig – Tijdens het fusietraject zijn gezamenlijk gedragsregels samengesteld en 

deze verschijnen binnenkort op de website. 

 

Vraag Dani de Jong – Is de problematiek van de materialen bij de senioren teams bekend bij het 

bestuur? 

Antwoord Mike Peelen – De problematiek is bekend bij het bestuur. Tijdens de Kerstvakantie worden 

nieuwe rekken in de materiaal ruimte van Zuid geplaatst vergelijkbaar met de rekken op Noord. Het is 

dan niet meer mogelijk om zomaar even ballen uit een rek te halen zonder sleutel. 

 

Opmerking Jan Tuithof – Tijdens het onderhoud worden overal binnen en buiten de kantine ballen 

gevonden. Deze ballen worden nu door Jan en de onderhoudsploeg opgeruimd. Dat kan ook een reden 

zijn dat mensen ballen missen.  

Antwoord Mike Peelen - Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de ballen. 

 

Vraag Hennie Verhoef – Er staat weinig in het Algemeen Dagblad over Montfoort S.V.’19. Wordt hier 

vanuit de vereniging iets aan gedaan? 

Antwoord Jos van Wijngaarden – De krant bepaalt zelf wat wordt geplaatst. Er zijn diverse contacten 

met de krant. Er is zelfs een fotograaf van het Algemeen Dagblad geweest om foto’s te maken maar 

deze worden niet geplaatst. We hebben hier dus weinig invloed op of we moeten nog hoger gaan 

voetballen. 

 

Vraag Jos Snel – Het aantal bezoekers bij de ledenvergadering is erg laag. Er komen gewoon te weinig 

mensen. Is het misschien een idee om de ledenvergadering  op een andere manier in te steken? 

Bijvoorbeeld door eerst een gezellige avond te organiseren waarmee mensen (jeugd) worden 

getrokken en daarna vergaderen? 

Antwoord Marian van Schipstal – Goed punt. Nemen we mee als mogelijk verbeterpunt bij het 

organiseren van de volgende ledenvergadering. 

 

Vraag Arie Kolfschoten – Wordt er nog snoeiwerk verricht op Zuid.  

Antwoord Mike Peelen - In februari gaat Verhart de snoeiwerkzaamheden verrichten. 

 

Vraag Martijn te Riele – Er lijkt geen ballenstok bij veld 2 te zijn althans deze heeft hij nog niet gezien? 

Antwoord Mike Peelen – Hier zal naar worden gekeken. 

 

Vraag Martin de Bruin – Hoe ziet het met de parkeerproblematiek? 

Antwoord Ad Spruit – De gemeente heeft mondeling toegezegd dat er extra parkeerplaatsen 

gecreëerd mogen worden. Echter er is geen geld. We zijn nu aan het onderzoeken hoe we deze 

parkeerplaatsen (voor auto’s en fietsen) op een zo kosten efficiënt mogelijke manier kunnen 

aanleggen. Daarnaast zitten we nog op een formele goedkeuring van de gemeente te wachten. 
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Sluiting 

De vergadering wordt om 21:05 uur gesloten en de voorzitter geeft aan dat mede voorzitter Ad Spruit 

de volgende jaarvergadering zal voorzitten. Namens de penningmeester biedt de voorzitter aan alle 

aanwezigen een consumptie van de vereniging aan en bedankt zij alle aanwezigen voor hun komst. 


