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Notulen vergadering 20, 19 oktober 2021 

 
1. Opening 

 
Het kan bij de VMV nooit normaal: Een vergadering zonder voorzitter. 
Iedereen is op tijd. De voorzitter niet. Maar dat zijn we zo gewend. 
 
Bij punt 6 zal duidelijk worden dat Paul een ‘doorschuifsysteem’ hanteert. 
Paul Sap is daardoor zo vriendelijk om de taak van Fridthjof door te schuiven naar de penningmeester 
en opent geheel volgens Fridthjof zijn standaard de vergadering 2 minuten te laat. 
 
Er is afbericht van: 
Bep Lute, Gitta Lute, Annemiek Krom, Hanneke Valkering, Susan Krom, Eef van Stralen, Arie Krom, 
Aagt, Esther Leijen , Leon Veldt, Annick de Beurs, Robert Logman, Jolanda Woestenburg  
……. En Fridthjof Koomen dus. 
 
Dat is een hele lijst. 
 
Maar er zijn ook mensen aanwezig: 
Harry Lute, Jan Krom, Susan Bron, Benthe van Baar, Anna van Baar, Dorien van Baar, Hennie 
Velzeboer, Paul Sap en Jacco Kerssens. 
 
 
 

2. Ingekomen stukken, verslag kascontrole-commissie en mededelingen bestuur 
 
Mededelingen bestuur:  

- Fridthjof is er niet. 
- Momenteel zijn er 49 leden. 

 
Ingekomen stukken: 

- Er zijn weer enkele steunaanvragen binnengekomen. Gelukkig! In totaal gaat het om 3 
aanvragen 

- Gitta heeft in een mail gezegd dat ze haar 
vader Harry Lute de volmacht geeft om voor 
haar te stemmen. Dat is duidelijk. 
Harry zegt dat Bep een briefje heeft 
geschreven waarop ze haar volmacht geeft 
aan Harry om voor haar te stemmen. Het 
bestuur wil dit uiteraard wel even controleren. 
Harry pakt zijn portemonnee en daar zitten 
inderdaad veel briefjes in. Maar het briefje 
waar Harry het over heeft kan hij even niet 
vinden. Als het bestuur aangeeft de volmacht 
op deze wijze niet te kunnen accepteren komt 
het betreffende briefje toch boven tafel: 
Harry mag nu dus 3x stemmen!! Opgepast dus. 
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- Als Hennie dat hoort gaat ze plotseling appen… en niet veel later heeft zij de volmacht van 

Debbie en Jelle. Er is tegenwicht. Hennie mag ook 3x stemmen. Ter controle hierbij het 
overzicht van de correspondentie via Whatsapp die we van Hennie als bewijs hebben 
gekregen: 

 
 
 
 
Verder is het verslag van de kascontrolecommissie binnengekomen. Jolanda en Benthe hebben geen 
problemen ontdekt… Complimenten aan Paul. Benthe en Jolanda worden bedankt voor de bewezen 
dienst. 

 
3. Notulen vorige vergadering 

 
Er staan acties open uit de vorige notulen: 
 

- Duyvestijn IT Consultancy biedt aan het bord via het lichtknopje in de handbalkantine te gaan 
schakelen zodat niet vergeten kan worden het bord aan te zetten (niet die van de koelkast 
zoals Debby voorstelde). Hij gaat zijn personeel hiervoor inzetten 

o Dit is nog niet gedaan. Paul wil dit niet doorschuiven. Jacco gaat vragen of deze firma 
dit nog wil doen. 

- Duyvestijn IT Consultancy biedt aan de verplaatsing van handbalkantine naar sporthal te gaan 
laten uitvoeren door haar personeel. 

o Dit is nog niet gedaan. Paul wil dit niet doorschuiven. Jacco gaat vragen of deze firma 
dit nog wil doen. 

 
Het is nu plotseling voor iedereen duidelijk waarom de familie Duyvestijn dit keer niet aanwezig is bij 
deze vergadering. 
Bij punt 6 zal duidelijk worden dat Paul een ‘doorschuifsysteem’ hanteert. De openstaande taken voor 
Duyvestijn IT Consultancy schuiven hiermee ook door en zullen nog moeten worden uitgevoerd. 
 

- Jacco gaat zijn uiterste best doen om de namen actueel te krijgen op het bord. 
o Dit is gelukt. Hier hoeft niets doorgeschoven te worden. 

 
Verder geen opmerkingen of doorschuivingen. 
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4. Financieel Overzicht 

 
Paul geeft aan dat het afgelopen jaar bijzonder was door Corona. Hierdoor zijn er weinig aanvragen 
geweest. 
 
Bij punt 6 wordt verder duidelijk dat Paul tegenwoordig een ‘doorschuifsysteem’ hanteert. Dat geldt 
ook voor het geld dat in kas is: alles wat in kas is schuift gelukkig door naar het volgende jaar.  
 
Cijfers zien er overigens prima uit. Paul glimt van trots en geluk. Iedereen blij. 
 
 

5. Bestuurssamenstelling 
 
De penningmeester (Paul Sap) is dit jaar aftredend. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen 
tegenkandidaten dus Paul blijft aan als penningmeester. 
Dat zit namelijk zo: bij punt 6 wordt verder duidelijk dat Paul een ‘doorschuifsysteem’ hanteert. Dat 
geldt blijkbaar ook voor de bestuurssamenstelling: Paul schuift gewoon door naar komende jaren als 
penningmeester van de VMV. Bedankt Paul. 
 
 

6. Kascontrolecommissie 
 
Robert was afgelopen jaar nog lid van de kascontrolecommissie. Echter kon hij dit jaar geen 
kascontrole doen vanwege omstandigheden. Daardoor heeft Benthe dit jaar de kascontrole uitgevoerd 
met de reserve Jolanda.  
Paul werkt hier namelijk volgens het doorschuifsysteem: 
Dat betekent in dit geval het volgende: Benthe wordt nadrukkelijk bedankt en schuift er dus uit. 
Jolanda schuift komend jaar door en mag dus blijven. Als nieuwe reserve schuift Susan Bron erin. 
Bedankt Susan!  
Robert schuift er door het ‘doorschuifsysteem’ van Paul dit jaar ook uit. Bedankt ook Robert! 
 
Laat Paul maar schuiven. 
 
 

7. Behandeling steunaanvragen 
 
Reeds toegekend door bestuur:     
 
Clinic B- en C-Jeugd:    Handbalclinic door externe trainer (Diego Jacobs) 

2 Trainingen in de Lelie, hapje en eten daarna 
      Monique Kerssens 

Eur. 291,57 
 
A-Jeugd en Senioren:    Floatfit 

Trainingsweekend in België (Zaalhuur, reiskosten) 
Annick de Beurs 
Eur. 633,85 

 
Aanvragen om nu te bespreken: 
 
Meervogeltje van de week:   Shirts voor het Meervogeltje van de week 

Jeugdlid loopt mee met wedstrijd dames 1 en krijgt 
shirt, in totaal 13 shirts met bedrukking 
Benthe van Baar 
Eur. 298,22 
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2 sets wedstrijdtenue recreanten:  Aanvullen 2 wedstrijdtenues voor recreanten 2 
      Passend tenue nodig voor 2 nieuwe leden 
      Monique Kerssens 
      Eur. 113,96 
 
Ballen walking handbal:    Voor walking handbal zijn 10 knappe ballen nodig 

10 ballen worden aangevraagd voor Eur. 100,- . De 
leden vinden budget wat laag en schatten dit in op 
Eur. 150,- tijdens vergadering. 

      Harry Lute 
      Eur. 150,- 
 
 
Na lang beraad blijkt voor Paul dat er niets valt door te schuiven aan deze aanvragen. Hij schuift de 
aanvragen op de stapel ‘aanvraag akkoord’.  
Aanvragers Harry en Benthe zijn aanwezig. De vraag is even wie Monique binnenkort spreekt om aan 
te geven dat haar aanvraag akkoord is. Ook deze taak wordt op Paul zijn lijstje geschoven. Hij kan 
dat… dat weten we. 

 
8. Jaarlijkse activiteit VMV’60 

 
De VIP avond in combinatie met de handbalshow tijdens een wedstrijdavond was weer een groot 
succes. Debby en Dorien krijgen alle complimenten en worden bedankt voor hun inspanningen. 
 
Unaniem wordt besloten dat we deze activiteit voor komend jaar weer kunnen doorschuiven. Paul en 
Benthe willen dit voor komend jaar organiseren vanuit de VMV. SUPER! 
 
Er is dit seizoen een nieuwe assistent-coach naast Annick. Er wordt uitdrukkelijk op aangedrongen dat 
de wedstrijdanalyse die voor de VMV leden gedaan wordt voorafgaand aan de wedstrijd komende 
editie NIET door deze assistent (Jacco) gedaan mag worden. De reden is voor de notulist volledig 
onduidelijk maar het zal wel goed bedoeld zijn neem ik aan. Ik vraag Paul dit door te schuiven. Dat is 
altijd goed namelijk. 
 

9. Jubileumjaar 2022 
 
We bestaan dit jaar 20 jaar!!!! 
Alle leden zijn gevraagd hun input voor goede ideeën om dit op een leuke manier te vieren. 
De mailbox van het bestuur is natuurlijk overspoeld met mails. Maar er is geen geschikt idee 
binnengekomen. 
 
We besluiten, volledig in de lijn van onze interim-voorzitter Paul, een extra budget voor deze activiteit 
door te schuiven naar de jaarlijkse activiteit: de VIP avond. 
We zijn benieuwd wat er ingeschoven gaat worden… 
 
We schuiven door naar de rondvraag. 
 

10. Rondvraag 
 
Hennie: Hennie vraagt zich af wat ze hier eigenlijk doet. Het loopt allemaal zo gesmeerd. Deze 

ledenvergadering lijkt wel op de zelfscan bij de Appie…. Bedankt voor het compliment 
Hennie. Het bestuur gaat proberen het minder gesmeerd te laten lopen zodat jij 
volgend jaar weer komt. 

 
  



       

  

 

Vrienden Meer Vogels ’60 
       
Rekeningnummer NL08RABO0336478070 
Correspondentie adres:  
Geesterweg 14a 
1921 BX Akersloot 
 

 
Harry: Harry heeft iets leuks te vertellen. Er komt een reunie bij Full Speed. Dat is zijn oude 

club en hij mag komen. 
 Harry geeft aan het verder spijtig te vinden dat er een lage opkomst is. 
 
Anna: Zijn er inschrijfformulieren beschikbaar? Er zijn bij dames 1 misschien 

geïnteresseerden om lid te worden. Jacco zegt dat hij deze formulieren zal meenemen 
naar de training en die inlevert bij Anna zodat ze die vervolgens, zoals Paul het ook 
zou doen, in de handen van haar teamgenoten kan schuiven. 

 
Paul: Paul spreekt Hennie aan op haar rol in de commissie ‘lief en leed’ ; heeft ze al een 

bezoek gebracht aan Debbie en Jelle? Die hebben namelijk een kleine gekregen. Tja, 
Hennie kan zich wel herinneren onlangs een bezoek te hebben gebracht … maar niet 
namens de VMV. Ze gaat iets leuks regelen.  
Maar waarom schuift Paul deze vraag nou in de rondvraag?? Waarom is hij zo  
scherp?? Nou… dat blijkt nu: Hij wil mee! Dit is zijn manier om eens bij Debbie en 
Jelle in huis te mogen gluren. Hennie denkt er nog eens over na en laat Paul 
misschien nog iets horen zegt ze als ze er aan denkt en als het haar uitkomt. 

 
Jacco:  De webmaster heeft gevraagd naar een update van de doelen die de VMV heeft  

bekostigd bij te werken op internet. Paul gaat dit bij de webmaster naar binnen  
schuiven. 

 
 

11. Sluiting 
 
Gelukkig. Het is tijd voor de NPB (Na Praat Borrel). Paul schuift systematisch aan. Het is onbekend 
hoe laat hij is afgeschoven. 
 
 
 
Namens de VMV’60, Jacco Kerssens 


