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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020/2021  
 
Vergadering d.d.:     20 januari 2021, 20.00 uur 
 
Plaats:                       via Teams 
 
Deelnemers:             30 stemgerechtigde leden en: 
Bestuursleden:        Christoph van den Heuvel (voorzitter), Marinus Kuite (penningmeester), 
           Peter Schouten, Robina Smits, Nathalie Lengkeek en Sandra Peters (secretaris) 
 
============================================================================= 
 
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 2020/2021 d.d. januari 2021 en de concept notulen ALV 
2019/2020 d.d. 5 februari 2020 op de website en in het clubblad bekend zijn gemaakt. Een ieder heeft 
op deze wijze kennis kunnen nemen van de agenda van vanavond en de notulen ALV 2019/2020. 
 
Toelichting opzet vergadering door de voorzitter  
Door het grote aantal stemgerechtigde leden heeft de voorzitter, na samenspraak met het bestuur, 
besloten om de deze ALV niet interactief te maken. 

Zoals in de uitnodiging gemeld kunnen geen vragen gesteld worden tijdens de vergadering, dit om 
een ordelijk verloop te waarborgen.  
Alle leden hebben vooraf kennis kunnen nemen van de stukken die vanavond behandeld worden. Alle 
stukken, vragen over de stukken en de antwoorden zijn gepubliceerd op www.allout.nl.   
Leden die tijdens of na de vergadering nog vragen hebben kunnen deze via e-mail stellen tot 
donderdag 21 januari 2021 12.00 uur. Deze vragen worden na de vergadering beantwoord en 

wederom gepubliceerd www.allout.nl; 
Er gaat tijdens deze vergadering 2 keer gestemd worden, te weten over agendapunt 3 en 5. 
Door middel van handopsteken kunnen de deelnemers aangegeven dat zij niet akkoord zijn. De 
secretaris kijkt mee, en zal de eventuele tegenstemmers noteren.  
Vanaf morgen kan online gestemd worden over agendapunt 6. 
 
2. Mededelingen 
Het zal niemand ontgaan zijn dat wij het afgelopen seizoen afscheid hebben moeten nemen van ons 
erelid Aad Bakker. Ome Aad vertrok voor de laatste keer bij All Out en werd door vele leden uitgeleide 
gedaan. Onze dank aan Annemarie van Bael, zij heeft in samenspraak met Aad’s familie toch een 
bijzonder afscheid van deze markante man kunnen organiseren in Corona tijd. 
Op de valreep van het jaar bereikte ons het bericht dat de aardige, sportieve Dick van der Laarse 
overleden was aan de gevolgen van een ongeluk. Oud-lid Ellen Verduyn is overleden aan de ziekte 
die haar eerder vorig jaar noodzaakte haar lidmaatschap op te zeggen. 
Bijzondere mensen die gemist worden bij onze vereniging.     
 
 
3.  Vaststellen verslag Algemene Leden Vergadering 2019 (ALV) d.d. 5 februari 2020  
Er zijn geen vragen en/of aanmerkingen binnengekomen.  
De voorzitter vraagt de deelnemers die tegen vaststellen zijn de hand op te steken. 
De secretaris noteert dan er geen handen worden opgestoken en het verslag wordt vastgesteld 
zonder op- of aanmerkingen, waarvan akte. 
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4.  Jaarverslagen 2020 
 
Christoph v.d. Heuvel doet verslag: 
2020 werd gedomineerd door Corona. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers voldeed het park binnen 
de kortste keren aan de regels van NOC-NSF, RIVM en de gemeente, werden protocollen opgesteld 
en werd digitaal afhangen met spoed geïmplementeerd. De jeugd mocht gelukkig al vrij snel weer de 
baan op, wat later gevolgd door de senioren. Minder toernooien, minder competitie maar er is wel heel 
veel vrij gespeeld in seizoen 2020. 
 
Ledenadministratie, Peter Schouten licht het gepubliceerde verslag toe. Ondanks de Corona 
maatregelen is het ledenbestand op peil gebleven. Dank aan alle leden; de contributie inning is 
vlekkeloos verlopen ondanks dat in maart nog niet duidelijk was hoe het seizoen zich zou ontwikkelen.  
 
Parkbeheer, Peter Schouten licht het gepubliceerde verslag toe. De banen lagen er goed bij ook al 
werden ze intensief gebruikt. 
 
Wedstrijd- en toernooicommissie, Robina Smits licht het gepubliceerde verslag toe. We hebben alles 
uit het seizoen gehaald wat mogelijk was binnen de geldende maatregelen. De 
Clubkampioenschappen nieuwe stijl waren een succes net als het eerste thuisblijvers 
weekendtoernooi. Helaas geen 40+ toernooi maar wel een geslaagd 40- toernooi op 1,5 meter.  
Het open toernooi en de voorjaarscompetitie moesten helaas geannuleerd worden en de 
najaarscompetitie is na 3 wedstrijden afgebroken. 
 
Jeugdcommissie, Nathalie Lengkeek licht het gepubliceerde verslag toe. Voor de jeugd zijn diverse 
sportieve en gezellige evenementen georganiseerd. Geen voorjaarscompetitie en een halve 
najaarscompetitie maar dat gaf wel ruimte voor uitgebreidere aanpaste clubkampioenschappen en 2 
keer een 2-generatie toernooi. Ook de 50

e
 editie van de Zandersbeker kon gespeeld worden. 

 
5. Financiën 
 
Resultatenrekening 2020 (gepubliceerd op www.allout.nl) 
Marinus Kuite toont de gepubliceerde stukken op het scherm. Toelichting bij inventaris en huisvesting. 
Hogere kosten o.a. doordat toegangshekken geplaatst moesten worden, posters met Corona 
maatregelen op elke baan moesten hangen en desinfectie middelen aangeschaft werden. 
De kosten voor de clubevenementen zijn gelijk gebleven, ondanks dat niet alles gespeeld is. Het 
bestuur heeft besloten de budgetten van 2020 te reserveren en extra toe te voegen aan de budgetten 
voor 2021. 
 
Balans (gepubliceerd op www.allout.nl) 
De balans wordt getoond op het scherm en 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 dinsdag 4 februari 2021 de boeken van de penningmeester hebben ingezien wordt 
getoond. 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. 
Hij vraagt de deelnemers die tegen zijn de hand op te steken. 
De secretaris noteert dat er geen handen worden opgestoken en daarmee wordt de 
resultatenrekening goedgekeurd en neemt de vergadering het advies van de kascommissie over, 
waarvan akte. 
 
De kascommissie voor 2021 zal wederom bestaan uit Joop Vuijk en Jacqueline Weijer.  
NB: hier zijn na de vergadering geen bezwaren op binnengekomen, daarmee is de kascommissie 
2021/2022 vastgesteld. 
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Begroting 2021 (gepubliceerd op www.allout.nl) 
De begroting wordt getoond op het scherm en 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.  
Met dank aan onze hoofdsponsor FIQAS is er een significant bedrag beschikbaar voor extra 
ballensponsoring bij de diverse commissies. Er worden blikken met 4 ballen besteld op uitdrukkelijk 
verzoek van FIQAS. Ook voor de clubkampioenschappen, een verbindend clubevenement, wordt 
extra budget voorgesteld. 
Er is begroot met een positief resultaat van € 5.000,00. Hiertoe heeft het bestuur besloten om 
inzichtelijk te maken dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor onderhoud van de gewenste 2 
extra banen. 
De gewenste baanuitbreiding zal ten laste van de algemene reserve en baanuitbreiding komen.  
De vereniging heeft een solide financiële positie. 
 
De penningmeester brengt de begroting 2021 ter stemming en vraagt de vergadering de hand op te 
steken indien men zich niet kan vinden in de begroting. De secretaris noteert dat er geen handen 
worden opgestoken. De begroting is daarmee vastgesteld. 
 
6. Baanuitbreiding All Out met 2 banen 
De wens voor baanuitbreiding heeft veel teweeg gebracht bij zowel voor- als tegenstanders. Het leeft 
bij de leden en de buurtbewoners. De stukken betreffende de gewenste baanuitbreiding worden 
getoond. Christoph van den Heuvel  duidt de getoonde tekeningen en neemt de voorgeschiedenis 
door. Er wordt ingegaan op de vragen die gesteld zijn, bewaren die opgeworpen werden en de 
gegeven antwoorden.  
Alle gestelde vragen met de bijhorende antwoorden zijn  te lezen op www.allout.nl. 
De financiering van de gewenste 2 banen kan uit eigen middelen, zoals door de penningmeester al 
aangegeven komen deze ten laste van de algemene reserve en reservering baanuitbreiding. 
 
Vanaf 21 januari t/m 31 januari wordt ter stemming gebracht: “gaat u akkoord met de uitbreiding 
sportpark All Out met 2 banen”. Alle stemgerechtigde leden kunnen zich uitspreken met ja of nee. 
Nathalie Lengkeek neemt de stemprocedure door. De procedure wordt begeleid door een externe 
partij. Alle stemgerechtigde leden ontvangen via e-mail de uitleg over de procedure en de link om hun 
stem uit te kunnen brengen. 
 
7. Bestuurswijzigingen 
Sandra Peters (secretaris) treedt af en is niet herkiesbaar. 
Dat brengt het aantal vacatures in het bestuur op twee. 

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

 
8.  Sluiting 
De voorzitter sluit af met een dankwoord naar de leden, vrijwilligers en hoofdsponsor FIQAS. 
Het bestuur had in april bij de start van het seizoen geen idee wat te verwachten.  
Dat had niemand, COVID-19 en Corona waren nieuwe begrippen. Wij zijn er enorm trots op dat de 
leden gebleven zijn, de vrijwilligers zich op alle fronten hebben ingezet en FIQAS het vertrouwen 
uitsprak in de sponsorovereenkomst waarvan de inkt nog niet droog was.  

Dank jullie wel! 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.  

http://www.allout.nl/

