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ALV Buitenveldert

Maandag 08 februari 2021

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
De heer M. Japenga opent de vergadering en geeft aan dat door onenigheid in het bestuur en 
het gedrag van P. Beving de laatste uren voor de vergadering besloten is om de heer P. Beving
te schorsen voor een periode van 4 weken. 

2. Vaststellen notulen ALV 2020
Er is geen commentaar op de notulen van de ALV van 2020, deze zijn goedgekeurd en staan 
op de website van de ALTC Buitenveldert.

3. Jaarverslag 2020
3a) Algemeen jaarverslag

Dit punt is niet besproken. Het bestuur is door de perikelen vlak voor de vergadering met 
betrekking tot de heer P. Beving niet toegekomen aan het opstellen van een jaarverslag.

4. Financieel verslag inclusief verslag Kascommissie
4a) Financieel jaarverslag. De bespreking van dit punt vind niet plaats omdat pas enkele uren 
voor de ALV het jaarverslag beschikbaar was en er geen toelichting kan plaatsvinden door de 
heer P. Beving.

4b) Verslag Kascommissie. Er is geen verslag van de kascommissie beschikbaar omdat er 
geen inzage mogelijk was van de banksaldi en daardoor de uiteindelijke financiële positie van
de vereniging. Aan de hand van de gegevens die de heer P. Beving heeft aangeleverd is er 
geen aanleiding te verwachten dat de cijfers niet kloppen, maar er is geen inzage hoe de 
bedragen op de bankrekening van ALTC Buitenveldert zijn.

Vaststelling cijfers. Deze stemming heeft niet plaatsgevonden omdat er onvoldoende 
cijfermateriaal aanwezig was op ten tijde van de algemene ledenvergadering.

5. Decharge bestuur
Er wordt nog geen decharge verleend aan het huidige bestuur omdat het financiële 
jaarverslag niet op tijd beschikbaar was voor de leden ten behoeve van de behandeling in de 
vergadering en de kascommissie geen alomvattend advies heeft kunnen geven.

6. Benoeming nieuw bestuur
Marten doet verslag van stemming en concludeert dat benoeming een feit is.

Het nieuwe bestuur is benoemd met 244 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 1 blanco stem.

7 Kandidaat bestuursleden stellen zich voor nadat tevens de Flyer met kort profiel aan de leden
voorafgaand aan de ALV was gestuurd : Oscar Leal (Penningmeester), Katja Schinkel 
(Algemeen bestuurslid vice-voorzitter),  Marjoleine Toethuis (algemeen bestuurslid TC), 



Jacqueline Bolijn (voorzitter), Veronique Gerardu (secretaris) vormen het nieuwe bestuur van
de ALTC Buitenveldert.

        8 Stemming voor, tegen of blanco : kon volgens geldende richtlijn KNLTB en Coronamaatregel 
vooraf en ook ten tijde van online ALV. Met overgrote meerderheid en ruim voldoende 
statutaire deelname is een volledig nieuw bestuur gekozen. Daarmee is impliciet het oude 
bestuur ontheven van haar functie. 

9 Voorzitter Bolijn gaf aan de bekende clubactiviteiten te willen behouden en te blijven 
organiseren, zoals Openingstoernooi, voor- en najaarscompetitie, laddercompetitie, toss 
avonden en toss ochtenden voor dagleden, open toernooi en clubkampioenschappen. Ook 
de inspanningen door Menco van Herk voor de juniorleden gaan gewoon door.
Ten gevolge van Corona is niet zeker wat er al door kan gaan. Verder is er in het korte 
urgente tijdspad waarin het nieuwe bestuur zich heeft geformeerd, nog geen nieuw beleid 
uitgezet. Voortbestaan van de club is de eerste prioritiet.

10 Geen vragen aan huidige nieuwe bestuur, dankzeggingen voor bereidheid het over te nemen
van oude bestuur. 


