
Notulen    

ALV 9 maart 2022 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021/2022  
 
Vergadering d.d.:     9 maart 2022, 20.00 uur 
 
Plaats:                       All Out, Sportlaan 43A, Aalsmeer 
 
Deelnemers:             30 stemgerechtigde leden en: 
Bestuursleden:        Christoph van den Heuvel (voorzitter), Marinus Kuite (penningmeester), 
           Peter Schouten, Robina Smits, Nathalie Lengkeek  
Afwezig:          Sandra Peters (secretaris a.i.) 
 
============================================================================= 
 
 
 
1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom.  
Daar het statutair vereiste aantal stemgerechtigde leden (10%) niet aanwezig is, wordt de vergadering 
gesloten. Direct hierna wordt de vergadering heropend. 
De voorzitter geeft aan dat de agenda ALV 2021/2022 d.d. 9 maart 2022 en de concept notulen ALV 
2020/2021 d.d. 20 januari 2021 in de uitnodiging per e-mail en op de website bekend zijn gemaakt. 
Een ieder heeft op deze wijze kennis kunnen nemen van de agenda van vanavond en de notulen ALV 
2020/2021. 
 
 
2. Mededelingen 
 
• De vereniging heeft geld ontvangen vanuit diverse sponsoracties; Deen (supermarkt), Rabobank 

(Clubsupport) en het Meerlandenfonds. De bijdrage vanuit Deen is bestemd voor de 
jeugdcommissie, de bijdrage van de Rabobank is bestemd voor de verbetering van de bankjes 
langs de baan. De bijdrage uit het Meerlandenfonds zal worden ingezet voor nieuwe 
prullenbakken op het park. Het gaat in totaal om een bedrag van 1.500 euro. 
 

• Er is door het bestuur één ingezonden brief ontvangen vanuit de 40- commissie. Hierin wordt de 
zorg geuit t.a.v. de staat van park (o.a. de staat van de banken, de beperkte verlichting, de hekken 
bij ingang en rondom het park, en de fietsenstalling).  Deze punten worden besproken tijdens de 
rondvraag. 
 

• Bijzondere gebeurtenissen dit jaar. 
o Andre Engels is vorig jaar overleden. Andre is jarenlang lid geweest van All Out en zijn 

lidmaatschap is pas kortgeleden opgezegd. In de afgelopen periode is er diverse malen 
contact geweest met Andre over de baanuitbreiding. Hij was een belangrijke 
gesprekspartner en vertegenwoordiger van de bewoners in de Sportlaan. Christoph wenst 
de nabestaanden van Andre heel veel sterkte toe.  

o Covid heeft impact gehad op verenigingsleven en was een beperking voor het 
organiseren van activiteiten. Binnen deze beperkingen hebben we toch een aantal mooie 
activiteiten kunnen organiseren. Een hoogtepunt was het 40- toernooi. Dank aan alle 
commissies en vrijwilligers voor organisatie van toernooien dit jaar.  
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• Update parkuitbreiding. 
o Afgelopen maanden hebben gesprekken plaats gevonden met bewoners Sportlaan, de 

gemeente en All Out.  
o De vereniging wil graag de uitbreiding van de banen doorzetten binnen de daarvoor 

gestelde regels en wetten. 
o Er zijn door All Out i.s.m. de gemeente diverse onderzoeken uitgevoerd: 

 Een extra parkeer onderzoek – conclusie van dit onderzoek is dat de 
baanuitbreiding binnen de gestelde parkeernorm blijft 

 Onderzoek aan geluidsoverlast. Er heeft een diepgaand onderzoek 
plaatsgevonden tot in de huizen van bewoners. Doel is om geen extra overlast te 
creëren door uitbreiding van het park. De conclusie van dit onderzoek is dat de 
baanuitbreiding niet leidt tot extra geluidshinder.  

o Over dit onderwerp worden door de aanwezigen nog diverse vragen gesteld. Vragen over 
de vertraging, de mogelijkheid van een nieuwe samenstelling van gemeenteraad en 
wethouders en de impact hiervan op de besluitvorming, de voorkeur voor 2 nieuwe banen 
etc. Christoph van den Heuvel en Marinus Kuite beantwoorden de vragen en geven aan 
dat het proces van baanuitbreiding verder wordt voortgezet in samenwerking met 
gemeente.  

o In juni is een belangrijk moment voor besluitvorming binnen de gemeente. 
 

• Ook dit jaar heeft de vereniging weer een aantal Jubilarissen (25-jarig en 40-jarig lidmaatschap). 
In totaal gaat het om 52 leden (over periode 2020/2021/2022). Tijdens het openingstoernooi 
worden de jubilarissen uitgenodigd en in het zonnetje gezet.  

 
3.  Vaststellen verslag Algemene Leden Vergadering 2020/2021 (ALV) d.d. 20 januari 2021  
 
Er zijn geen vragen en/of aanmerkingen binnengekomen en ook vanuit de vergadering zijn er geen 
vragen en/of opmerkingen. 
Het verslag wordt vastgesteld zonder op- of aanmerkingen, waarvan akte. 
 
 
4.  Jaarverslagen 2021 
 
Bestuur:  Zoals eerder al gezegd speelde COVID een grote rol het afgelopen jaar. Veel activiteiten 
werden uitgesteld of afgelast en we merkten dat daardoor het verenigingsgevoel weggeëbd is. 
Zoals het er nu uitziet kunnen we dit jaar gewoon starten met de vertrouwde competitie en kunnen we 
alle evenementen op de kalender door laten gaan. Wij kijken uit naar een mooi seizoen waarin het 
verenigingsgevoel sterker terugkomt. 
 
Ledenadministratie: Peter Schouten geeft een update over het aantal leden & introductie nieuwe 
leden. Het innen van de contributie voor het komende jaar loopt op dit moment nog.   

Vragen uit de vergadering:  
- Kunnen jullie zien of na de 40- toernooi ook leden bij komen?  
  Afgelopen jaar niet zo veel. De jaren ervoor was de aanwas van leden n.a.v. dit toernooi groter. 

- Wat is het verschil tussen een voltijd en deeltijd lid?  
  Peter legt dit uit en geeft aan dat we een maximum 950 leden hebben gesteld aan het aantal  
  voltijd lidmaatschap. Er is op het moment van de vergadering nog ruimte voor nieuwe voltijdleden.  
  Een toekomstig lid kan zelf kiezen voor een voltijd of deeltijd lidmaatschap. 
 
Wedstijd & Toernooi commissie: Robina licht het verslag over 2021 toe. Zij bedankt alle vrijwilligers 
en commissies voor de organisatie van de toernooien en ondersteuning van de competitie. In de 
evenementenkalender is nog ruimte voor nieuwe evenementen. Dus wie interesse heeft om een 
toernooi te organiseren kan zich aanmelden. 
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Er is vanuit de aanwezigen interesse in een Toernooi planningstraining – Kan dat georganiseerd 
worden?   
Antwoord Marinus: Bij het plannen van een toernooi gaat het om 2 aspecten.  
1) Welke stappen moet je nemen om een planning te maken & 2) hoe werkt het pakket.   
We gaan als bestuur bekijken hoe we dit kunnen organiseren voor de geïnteresseerde commissies.  
 

Jeugdcommissie: Nathalie licht het jaarverslag van de jeugd toe en benoemt de hoogtepunten en 
belangrijkste feiten over 2021. Ook bedankt zij de jeugdcommissie en trainers voor hun actieve 
betrokkenheid en inzet. Er is een vraag vanuit de aanwezigen of de jeugd meer betrokken kan worden 
bij de organisatie van toernooien en of activiteiten voor de jongste leden. Nathalie neemt deze 
suggestie mee naar de jeugdcommissie.  

 
5. Financiën 
 
Resultatenrekening 2021  
Marinus Kuite deelt de stukken rond en geeft een toelichting op de resultatenrekening.  
 
Balans 2021 
De balans wordt toegelicht door Marinus Kuite.  
 
De kascommissie 
De kascommissie bestaat uit Joop Vuijk en Jacqueline Weijer. Het verslag met de verklaring dat Joop 
en Jacqueline op 22 februari 2022 de boeken van de penningmeester hebben ingezien wordt 
voorgelezen. Volgens de kascommissie is er een gedegen boekhouding gevoerd en de commissie 
adviseert om het hele bestuur decharge te verlenen.  
 
De penningmeester vraagt om goedkeuring van de resultatenrekening en decharge van het bestuur. 
De vergadering is akkoord en daarmee wordt de resultatenrekening goedgekeurd en neemt de 
vergadering het advies van de kascommissie over, waarvan akte. 
 
De kascommissie voor 2022 zal bestaan uit Jacqueline Weijer en Annemieke Geleijn.  
Hier zijn na de vergadering geen bezwaren op binnengekomen, daarmee is de kascommissie 
2022/2023 vastgesteld. 
 
Begroting 2022  
Marinus Kuite verduidelijkt een aantal punten. 
De begroting 2021 is in lijn met 2020 met een inflatieverhoging van 2,5 – 2,9%. Dat zit voornamelijk in 
de kosten van de baanhuur. Verder is in de begroting een extra post opgenomen voor inventaris t.b.v. 
een nieuwe laptop en printer voor de bestuurskamer. De vereniging heeft een solide financiële positie. 
 
De penningmeester brengt de begroting 2022 ter stemming. 
De vergadering is akkoord en de begroting is daarmee vastgesteld. 
 
Tijdens het bespreken van de financiën worden vragen gesteld over de kosten van de baanhuur. Naar 
aanleiding hiervan licht Marinus toe dat dit is vastgelegd in een overeenkomst. Verder legt Marinus uit 
dat de contracten van de vereniging met All Inn bv en de gemeente aan vernieuwing toe zijn en dat 
deze contracten gezien de baanuitbreiding aangepast moeten worden.  
Komend jaar staat het aanpassen van de contracten op de agenda van het bestuur.  
 
6. Bestuurswijzigingen 
 
Er zijn geen wijzigingen in het bestuur. 
Het aantal vacatures in het bestuur is twee. 

- Secretaris, tevens lid DB 
- Algemeen bestuurslid, belast met communicatie en sponsoring 

Sandra heeft in het afgelopen jaar nog de functie van Secretaris bekleed ondanks haar afscheid in de 
vorige vergadering. Daarom extra bedankje aan Sandra voor haar support en inzet.  
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7. Rondvraag 
 
Tijdens de rondvraag komen de diverse punten uit de brief van de 40- commissie aan de orde. 
Waarbij ook aanvullingen komen vanuit de overige aanwezigen. 
 
De volgende punten worden besproken:  
 

• De staat van de vlaggen op het park is slecht. Het bestuur beloofd dat deze worden 
vervangen voor het Openingstoernooi in april.  

• Het parkeerterrein is heel donker en geeft een heel onveilig gevoel. Antwoord vanuit het 
bestuur is dat we dit zullen bespreken met gemeente. Vanuit de aanwezigen is er ook begrip 
voor dat we als vereniging niet alles kunnen veranderen.  

• Het hek bij de ingang – geeft geen welkom entree. Kunnen we hier iets aan doen? 
Antwoord van het bestuur. Het hek helpt ons nu voor de veiligheid ‘s nachts. Een nieuw hek 
gaan we nu niet plaatsen i.v.m. de kosten. Er volgt een suggestie om een bord op het hek te 
plaatsen om het iets aan te kleden. Het bestuur pakt dit verder op. 

• Bij de ingang van het park en bij de oude garagebox staat veel onkruid. Dat geeft een hele 
rommelige indruk. Het bestuur zal navragen bij de gemeente of ze het onkruid wil weghalen.  

• Onderhoud banen en bankjes. Alles wat binnen de banen valt wordt geregeld door All Inn; de 
bankjes op de banen, de scoreborden, de sleepnetten etc. Deze zullen voor het nieuwe 
seizoen gecontroleerd worden. Er zullen nog geen aanpassingen worden gedaan aan de 
hekken bij de banen 7, 9 en 11 i.v.m. nieuwe banen wordt dit later pas opgepakt.  

• Banken langs de baan en lampen op het pad is de verantwoordelijkheid van All Out/ het 
bestuur. Over de banken zal het bestuur een dit jaar een besluit nemen. De verlichting volgt 
later.  

• De prullenbakken op het park zullen dit jaar worden vernieuwd, dit wordt mede gefinancierd 
door de bijdrage uit het Meerlandenfonds.  

• Groene sponsordoeken. Een aantal doeken moeten vernieuwd worden. Een aantal doeken 
worden verwijderd en er komt een nieuw doek voor onze hoofdsponsor Fiqas.  

• Er ligt een elektriciteitskabel/Geluidskabel bij baan 7, hier moet aandacht aanbesteed worden. 
Het bestuur geeft aan dat dit ook opgepakt wordt.  

• Kan er nog iets gedaan worden aan de witte lijnen/ markering op parkeer plaats? Deze 
ontbreken nu.  Antwoord van het bestuur. De gemeente doet hier op dit moment niets aan. 
Maar het bestuur zal het opnieuw bespreken met de gemeente. 

• Is het nog een idee om dag te plannen met vrijwilligers om een gezamenlijk klussen op het 
park op te pakken. Een soort vrijwilligersdag.  Antwoord: goed idee! Wordt lastig om dit nu te 
plannen voor de opening van het jaar. Wellicht later dit jaar.  

 
8.  Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.  


