
Notulen ALV 12 juni 2021

1. Opening
Voorzitter heet iedereen welkom en opent de agenda

2. Verslag 2020-201
ALV werd om 20:00 uur geopend en agenda werd doorgenomen.
Voorzitter Marten Kampman neemt iedereen mee door het verslag van 2020 - 2021.
De ambities waren hoog, maar helaas kwam corona om de hoek kijken en
stopte Rabobank als hoofdsponsor. Gelukkig zijn er ook veel positieve ontwikkelingen
zichtbaar zoals een grote groep vrijwilligers die zich hebben ingezet omwille het pand +
een grote jeugd.



Daarnaast hebben we onder de leden een enquete gedaan onder de rookvrije club. Ruim 30
keer ingevuld. 79% van de stemgerichten rookten niet.
Conclusies zijn besproken.

3. Besluit:  Notulen 2020 is goedgekeurd
4. Besluit: Jaarekening 2020 is goedgekeurd
5. We hebben afscheid genomen van Renee Verstappen. Rene verstappen zet zich al

jaren in als Kascommissie. Besluit nieuwe kascommissie is goedgekeurd



6. Besluit: Verlengen boekjaar tot 30 juni 2021 is goedgekeurd

7. Besluit: decharge bestuur 2020: goedgekeurd

8. Besluit: Benoeming penningmeester is goedgekeurd



9. De plannen voor 2021-2023 zijn voorgelegd. Komend jaar vooral focus op groei
aantal leden, participatiegraad en financiele ruimte.

10. Het bestuur wil een conntributieverhoging doorzetten. PP heeft een vrij lage
contributie. zeker als je het vergelijk met sportclubs om ons heen.  Besluit:
contributieverhoging is goedgekeurd. 1 stem tegen.

11. Besluit: goedkeuren begroting 2021 is goedgekeurd
12. Het bestuur heeft een voorgenomen besluit om Marc Servaas erelid te maken van

RC The Pink panthers gezien zijn tomeloze inzet en jarenlange lidmaatschap en
sponsoring. Besluit erelidschap is goedgekeurd.



13. aan het einde heeft de voorzitter de openstaande vacatures besproken en de club
van 100. Op de club van 100 kwamen kritische vragen waarom dit nog niet afgerond
is. Bestuur streeft ernaar dit voor de start van het nieuwe seizoen af te ronden.

Vanuit het publiek waren geen vragen en de voorzitter rond de vergadering af.


