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Notulen vergadering 17, 23 oktober 2019 

 
1. Opening 

Al ruimschoots voordat de vergadering begint is het een drukte van belang. De penningmeester zit te 
zweten omdat de boeken nog worden ingezien door de kascontrole-commissie. De voorzitter ijsbeert 
heen en weer door de zaal en de secretaris is nog druk met het actualiseren van de namen op het 
ledenbord. Ondertussen is de computer van de voorzitter zich ook aan het voorbereiden. Zijn 
computer lijkt op één van de nieuwste ponskaartmachines. Nog net voordat de floppy disk 
geïntroduceerd werd. Ondertussen druppelen de eerste leden de zaal al binnen. Op tijd zoals altijd. 
Het is 2 voor twaalf. De vergadering moet zo gaan beginnen. Als dat maar goed komt. 
 
Maar het komt goed: De vergadering wordt om 2 minuten later dan de vorige editie geopend. Toen 
was de voorzitter te vroeg. Nu is hij op tijd. Precies op tijd: Om 20:30:00 opent hij de vergadering en 
heet iedereen welkom.  
 
Aanwezig: Harry Lute, Anna, Benthe en Dorien van Baar, Debbie Velzeboer, Robert Logman, Arie 
Krom, Hennie Velzeboer, Helma Duyvestijn, Susan Bron, Hanneke Valkering, Wendy Hoogerheijde, 
Margot Admiraal-Kunst, Paul, Fridthjof en Jacco. 
 
Afberichten zijn binnengekomen van Gitta Lute (per mail) en Gitta Lute (mondeling via Harrie), Ron 
Leijen, Susan Krom, Richard Krom, Marja Buur, Hedda v.d. Hoorn, Annemiek Krom, Inge van der 
Velden, Jolanda Woestenburg, Leon Veldt, Annick de Beurs. Verder een afbericht van Jelle Putter met 
de mededeling dat mevrouw Debbie V. te A. zijn stem mag gebruiken… Wat staat daarover in de 
notulen? De voorzitter geeft te kennen dit niet uit zijn hoofd te weten en dit op te zoeken mocht de 
noodzaak daartoe ontstaan tijdens stemmingen. 
 
De stemming van de vergadering is in ieder geval goed. 
De computer van Paul is bijna opgestart denkt hij. 
 
 

2. Ingekomen stukken, verslag kascontrole-commissie en mededelingen bestuur 
Het bestuur vertelt dat er momenteel 51 leden zijn. Die staan nu dus ook niet op het ledenbord. De 
digitale bits en bytes zijn nog warm. 
 
Verder zijn er 5 steunaanvragen binnengekomen volgens de secretaris. 
De voorzitter geeft aan er 7 te hebben ontvangen. Hij wordt hierin gesteund door de penningmeester. 
Hah hah…de secretaris heeft een foutje gemaakt. Lachen voor de de voorzitter en penningmeester 
natuurlijk. Leuk voor jullie, Fridthjof en Paul !   
We houden het erop dat er best wel weer wat steunaanvragen zijn binnengekomen en zullen straks 
wel zien hoeveel het er écht zijn als dit punt van de agenda is bereikt. 
 
Het verslag van de kascontrole-commissie is bijna droog. Als de laatste inktdruppels aan het papier 
zijn gehecht blijkt dat er een ondertekend stuk ligt. Debbie merkt op het gevoel te hebben gehad zich 
tijdens de controle in een escape-room te hebben bevonden. Leden die de kascontrole eerder hebben 
gedaan weten dat deze controle een makkie was vergeleken met eerdere controles ; die waren in 
Paul zijn huis. 
 
Ondertussen is de staat van Paul zijn computer veranderd. Er komt wat licht uit de beeldbuis ; die is in 
ieder geval opgewarmd. Lekker idee.  
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3. Notulen vorige vergadering 
Alles staat erin. Feitelijk goed. Geen op- of aanmerkingen. 
 
De computer van Paul heeft een vraag ; “wat is het wachtwoord?” … Paul heeft het niet in de gaten 
maar zijn beeldscherm wordt gedupliceerd op de beamer en is voor iedereen zichtbaar. Paul toetst 
zijn welbekende code Welkom123 in en de computer reutelt daarna verder met waar hij mee bezig 
was, al weet niemand waarmee. 
 

 
4. Financieel Overzicht 

De voorzitter stelt voor een pauze in te lassen. Hij heeft het idee dat we sneller gaan dan normaal en 
is bang dat hij nog voor de wedstrijd van Ajax thuis is.  
De aanwezigen wijzen Fridthjof op het feit dat hij dan wel heel snel moet gaan omdat de wedstrijd 
allang is begonnen en bijna is afgelopen. 
Ietwat teleurgesteld vervolgt hij de vergadering… Hoeveel staat het eigenlijk? Het is 0-0. 
 
Die pauze zou misschien wel goed zijn geweest in verband met de opstart-perikelen van de computer. 
Maar enige momenten later verschijnt er licht op het scherm ; HIJ DOET HET. Mooi spul. De techniek 
van vroeger lijkt het toch altijd langer vol te houden dan de nieuwe apparatuur van tegenwoordig. 
 
We kunnen beginnen… eindelijk… Paul?? Waar is Paul? 
Paul blijkt op zoek te zijn naar zijn muis. Hij is zijn muis kwijt. Maar hij is snel en verschijnt vol trots om 
zijn cijfers te presenteren. Harry juicht. Je hoort iedereen juichen. Enkele seconden later wordt Paul uit 
zijn droom ontwaakt. Het juichen blijkt te gaan om doelpunt van Ajax via de telefoon van Harry en niet 
om de cijfers van Paul. En tot overmaat van ramp is het doelpunt nog afgekeurd ook. Buitenspel. 
 
Als Paul wil beginnen verdwijnt het beeld. Slaapstand. Even inloggen en we kunnen weer.  
 
Alle gekheid op een stokje: de cijfers zien er prima uit. We hebben afgelopen jaar iets ingeboet op het 
banksaldo maar we hebben nog wat geld in kas.  
 
Er wordt nog gevraagd hoe er wordt omgegaan met mensen die niet betalen. Paul is resoluut: “die 
mensen worden afgevoerd.” Het doet de aanwezigen denken aan afrekeningen binnen het criminele 
circuit waar dergelijke acties gemeengoed zijn. Paul nuanceert: “Mensen worden eenmaal herinnert, 
na de tweede keer worden zij op papier afgevoerd.” De zaal haalt opgelucht adem en Paul zijn 
computer valt in slaap. 
 

5. Bestuursamenstelling 
Onze penningmeester Paul is aftredend dit jaar. Hij is herkiesbaar. Hij wordt unaniem herkozen. 
Ongeloof maakt zich van de voorzitter meester, maar het is nu eenmaal zo. 
 

6. Kascontrolecommissie 
Debbie is ontsnapt uit de escaperoom en maakt plaats dit jaar. Zij is aftredend.  
Dorien blijft nog een jaartje en Anna van Baar treedt toe. Een familiefeestje volgend jaar! Misschien 
kascontrole in een escaperoom om dit te vieren? Paul denkt na over een leuke aankleding voor dit 
moment. 
We zoeken een nieuwe reserve: Robert Logman geeft aan ook wel eens naar de escape-room te 
willen en treedt toe als reserve. 
 
De computer van Paul valt bijna in slaap. De secretaris geeft hem een klap op zijn kop wat voorkomt 
dat hij écht wegdommelt. 
 
Verder is de stand bij Ajax ondertussen gewijzigd: 1-0 achter, zo zegt Harry. Da’s balen. 
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7. Behandeling steunaanvragen 

8a Fotolijstjes Debbie 
Het vaste agendapunt.. Zo vast dat zelfs als deze onder punt 7 komt te staan het nummer 8a blijft. 
Kun je nagaan.  
Maar Debbie heeft een ‘geheim ingekomen stuk’ ingediend bij de secretaris. De secretaris heeft deze 
niet ingebracht bij agendapunt 2. Omdat het geheim was. En een geheim is bij hem in goede handen. 
Debbie loopt even weg en komt terug met het ‘ingekomen stuk’. Iedereen is perplex. Als het object 
van stof wordt ontdaan wordt duidelijk waar het over gaat: Fotolijstjes. Je zou verwachten dat dit een 
hoop vragen beantwoordt maar het tegendeel is waar: 

- Hoeveel zijn het er? Het zijn er 18 
- Waar is het bonnetje? Kwijt. Zoekgeraakt en verjaard. Debbie sponsort de lijstjes 
- Waarom zijn de fotolijstjes er eigenlijk? Debbie heeft ze ooit aangevraagd. 
- Waar moeten ze komen te hangen? …. 
- Wat komt erin? … 
- Wat moeten we ermee? … 
- Wie neemt de regie? … 

Niet alle vragen kunnen nu worden beantwoord. De lijstjes liggen op tafel. Wordt vervolgd. 
 
 
Steunaanvragen: 
 
De secretaris dacht aan 5 steunaanvragen. Voorzitter en penningmeester zeggen 7. We gaan ze in 
kaart brengen: 
 
Ledcirkels Trainingsmateriaal, voor in doel Met afstandsbediening te kiezen 

welke cirkel(s) er oplichten. Aangevraagd door Arie Krom 
 € 373,36 
Meervogeltje v.d. week: Iris Leijen namens Dames 1: Shirtjes voor het Meervogeltje van de 

week. Ter bevordering van binding, verenigingsgevoel, etc. 
 € 167,20 
Koffie scheidsrechters: Harry Lute; aanbieden koffie en drankje na de wedstrijd aan 

scheidsrechters Dames 1 en B-Jeugd 
 € 150,00 
Extra training B-Jeugd: Helma, gedurende seizoen extra uur trainen B-Jeugd in 

Rembrandtschool 
 € 222,19 
Trainingsmiddag D-E-Jeugd: Monique Kerssens: Trainingsmiddag in herfstvakantie 
 € 177,00 
Trainingsmaterialen: Trainers Helma, Sander en Paul: extra trainingsmaterialen voor 

jeugdtrainingen 
 € 197,77 
 
Dat zijn er 6. Geen 5 maar ook geen 7. Er zijn echter ook wat aanvragen die door het bestuur reeds 
zijn goedgekeurd: 
 
Trainingsballen F-Jeugd: Wendy Hoogerheijde: trainingsballen voor de F-Jeugd (groeiend 

aantal leden) 
 € 128,26 
Jaarmarkt: Wendy Hoogerheijde: promotie handbal op jaarmarkt Akersloot 
 € 94,70 
 
Aha. Dus dan hebben we het verschil te pakken… of toch niet. Het zijn er 8. Geen 5 en geen 7.  
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Het bestuur wijst de aanwezigen erop dat het totale budget van aanvragen hoger is dan beschikbaar. 
We hebben echter nog wat geld op de bank. Als we alle aanvragen goedkeuren teren we hier nog 
meer op in maar er blijft nog steeds ‘een klein beetje’ geld over om ad-hoc aanvragen te kunnen 
toekennen.  
 
Na stemming wordt iedere aanvraag toegekend.  
De secretaris licht de aanvragers in. 
 

 
8. Jaarlijkse activiteit VMV’60 

Afgelopen seizoen was er de VIP avond tijdens een wedstrijd en op hetzelfde moment met de 
handbalshow. Dat was leuk. Dit is voor herhaling vatbaar. Dit gaan we doen. 
 
De computer van Paul valt ondertussen weer bijna in slaap. Geen schande voor iemand van die 
leeftijd maar wel wat onbeleefd om in slaap te vallen tijdens de vergadering. Hij krijgt zijn periodieke 
klap op de kop en is weer even bij de pinken. 
 
Hennie Velzeboer, Helma Duyvestijn en Wendy Hoogerheijde bieden zich aan om de VIP avond dit 
jaar te organiseren. SUPER!!! 
 

9. Rondvraag 
 
Harry:  
Ajax heeft met 1-0 verloren. De voorzitter ziet er verslagen uit. Paul zijn computer begint te dommelen. 
 
Benthe: 
Hoe nu verder met de lijstjes…. Oh ja! De lijstjes. Daar zouden we nog op terug komen… 
De nog openstaande vragen: 

- Waar moeten ze komen te hangen? …. 
- Wat komt erin? … 
- Wat moeten we ermee? … 
- Wie neemt de regie? … 

Paul Sap geeft aan zich te ontfermen over deze lijstjes. Volgend jaar weten we meer, het staat 
sowieso weer op de agenda. 
 

10. Sluiting 
 
Het is zover. De voetbal is afgelopen. De computer van Paul is in slaap gevallen. De lijstjes liggen bij 
Paul. De vergadering wordt afgesloten. Het is tijd voor de NPB (Na Praat Borrel).  
 
Namens de VMV’60, Jacco Kerssens 


