
   
 

   
 

 
 
 
 
 

 
Notulen 

Algemene Ledenvergadering 2022 
 
Datum:     29-08-2022 
Tijd:      20.00 uur 
Notulist:    Anouk  Rietveld 
Locatie:     De Giessenhal 
 
Aanwezige bestuursleden (8): Marijn Roverts, Jaco de Bruin, Wim Goedegebuur, Andre 
Aantjes, Anouk Rietveld, Adriaan van Houwelingen, Vincent Wols en Arne Post. 
 
Aanwezige leden (29):   Martijn Visser, Tanno Swets, Tijmen Swets, Ben Klieverik 
(erelid), Ingrid Verhagen, Maryan Gorree (erelid), Koos Beentjes (erelid), Arjan Slob, Dicky 
Janssen (lid van verdienste), Geertje Overduin (lid van verdienste), Janine Kuiper, Babette de 
Graaf, Tanja Korevaar, Lotte van Genderen, Marjanne de Groot, Jos Toet, Wout Baelde, Paul 
de Bruine, Daan Zuur, Erik den Ouden, Johan Heikoop, Jim Ijzerman, Wanda Timmerman-
Scholtes, Christel Oskam, Mirjam de Baat, Karen Hartlief, Chris van Veldhuizen, Wilma 
Jeninga, Marijke Harrewijn. 
 
Afmeldingen (5):   Corry van den Berg (erelid), Kees Timmerman (erelid), 
Maurice Snel (jubilaris), Manon Slob (jubilaris) en Andre Gelauf 

 
Gasten (2):     Jolanta en Marleen 
 
 

1. Opening 

De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen, waaronder ereleden Maryan Gorree, Ben Klieverik 
en Koos Beentjes en leden van verdienste Geertje Overduin en Dicky Janssen. 

Na de Covid-19 periode is Vridos afgelopen seizoen eindelijk op gang gekomen. De voorzitter 
benoemt een aantal hoogtepunten van het afgelopen sport seizoen waaronder de inrichting 
van de kantine die is afgerond, het implementeren van maatregelen om te voldoen aan WBTR, 
het updaten van het organogram waarbij taken binnen het bestuur inzichtelijk zijn gemaakt, de 
start van de nieuwe sport BuikBillenBenen (BBB), de nieuwe website van Vridos die recent 
live is gegaan, de marketing zoals banners in de sporthal en flyers, de ‘rookvrij’-tegels en -
bordjes in en rondom De Giessenhal, en tot slot het klimaat in de sporthal die nauw in de gaten 
wordt gehouden door het bestuur. 

Vorig jaar rond deze tijd telde Vridos 471 leden, terwijl Vridos momenteel 487 leden heeft. Er 
is dus sprake van een kleine groei van het ledenaantal. 

Er zijn nog een aantal zaken waar het bestuur druk mee bezig is. Ten eerste staan de lijntjes 
uit naar de betrokken partijen voor het oplossen van het probleem van inkijk in de kleedkamers. 
Ten tweede is het bestuur in gesprek met Exploitatie de Til Groep (ETG) over verlenging van 



   
 

   
 

de netten in de scheidingswanden. En ten derde wordt er gewerkt aan de implementatie van 
een nieuw ledenadministratieprogramma voor ledenadministratie en financiën. 

 

2. Mededelingen 

Vridos heeft een nieuwe voorzitter van de sponsorcommissie, namelijk Ingrid Verhagen. Zij 
neemt het stokje over van Jaco de Bruin.  

Ook heeft Vridos een nieuwe vrijwilliger voor grafisch ontwerp en design voor marketing 
doeleinden, namelijk Sofie de Weerdt. In samenwerking met Paul de Bruine zijn er een aantal 
ontwerpen gemaakt met foto’s van De Giessenhal en de sporters. 

Op dit moment zijn er twee openstaande vacatures: penningmeester en een persoon die het 
bestuur kan adviseren in marketing en communicatie. De huidige penningmeester Wim 
Goedegebuur zal per de ALV stoppen. Wat betreft een persoon voor marketing zoekt het 
bestuur iemand met ervaring of achtergrond in marketing en die het bestuur kan adviseren in 
manieren van marketing en tactieken die hierbij komen kijken. Bijvoorbeeld wanneer de flyer 
op de bus moet en hoe vaak herhaal je een uiting op social media om een zo breed mogelijk 
publiek te bereiken. Daarnaast zal je de uitingen online plaatsen namens Vridos. 

 

3. Administratief 
3.1 Notulen ALV 27 september 2021 

Na rondvraag mist het actiepunt over het verlengen van de netten in de scheidingswanden in 
de notulen. De voorzitter licht toe wat er mis is met de netten. De lengte van de netten is te 
kort. In overleg met ETG blijkt dat er een aantal financiële consequenties hieraan verbonden 
zijn, omdat wij nog meer wensen hebben voor De Giessenhal. Het verlengen van de netten 
zal circa 1500 euro kosten voor de twee netten. 

Ook benoemt de voorzitter de onbedoelde inkijk in de kleedkamers. De maatregelen die op 
het eerste oog haalbaar lijken, zoals deur dicht houden, werken niet. Na overleg met de 
betrokken partijen komt de NOC-NSF in De Giessenhal kijken wat de ernst is. Als dit een 
bouwkundig probleem blijkt, zal ETG hiervoor betalen. De spiegels zijn ingemetseld, dus 
kunnen moeilijk verplaatst worden helaas. 

De voorzitter gaat verder met de actiepunten uit de vorige ALV. 

Het bestuur heeft geregeld dat op de maandagavonden van half 8 tot half 11 er 3 segmenten 
gehuurd kunnen worden om te sporten. Dit is in ieder geval tot de herfstvakantie geregeld. Dit 
staat nog niet voor het hele seizoen vast, omdat ETG ook aanvragen heeft van andere 
verenigingen. 

Arne Post licht toe wat we aan promotie hebben gedaan. Tijdens koningspelen zijn er 
demonstraties gehouden, er zijn flyers meegegeven aan de kinderen op de basisscholen en 
we hebben deelgenomen aan Ben Bizzie. Huis aan huis zal er nog geflyerd worden en hierbij 
zullen de seniorensporten nog aan bod komen. 

Om het klimaat in de sporthal te monitoren zijn er thermometers en luchtvochtigheidsmeters 
geplaatst. Hierdoor is opgemerkt dat de temperatuur in De Giessenhal ’s nachts afkoelt naar 
een bepaalde ondergrens (19,5 graden Celsius). Er is verder geen koelsysteem aanwezig in 
de sporthal, dus de koeling ’s nachts is de enige manier om de sporthal koel te krijgen. Door 
middel van een poll op Instagram is de ideale temperatuur (17 graden Celsius) nagevraagd en 
deze temperatuur is voorgelegd aan ETG. Jos Toet geeft terecht aan dat de NOC-NSF hier 
ook het een en ander over beschrijft, namelijk dat er binnen 2 uur naar 16 graden verwarmd 
moet kunnen worden. Voor de winter ligt nog open wat een ideale temperatuur is om te 
sporten. Het gaat hier om de starttemperatuur in de ochtend, dus tot waar ‘s nachts wordt 



   
 

   
 

afgekoeld. Momenteel is klimaatservice benaderd door ETG om het klimaat in de sporthal te 
bekijken. 

Ook halverwege seizoen 2022-2023 zal een update gegeven worden over de actiepunten die 
uit deze ALV volgen. 

Wat betreft de Rabo ClubSupport doen wij als Vridos natuurlijk weer mee. Hierbij is het wel 
van belang dat je, om te kunnen stemmen, naast klant ook gratis lid moet zijn. Het stemmen 
begint 5 september 2022. 

Tot slot is er een commissie opgericht om de inrichting van de kantine aan te pakken. Het 
resultaat van de aankleding mag er dan ook zijn, de kantine is erg opgeknapt. 

De vraag wordt gesteld of we als Vridos doorgaan met het livestreamen van wedstrijden. Bij 
de ingang hangt een bordje dat sporters gefilmd kunnen worden. Leden zijn ook allemaal 
bevraagd op toestemming m.b.t. AVG. Destijds is er veel vraag naar geweest met veel 
positieve reacties. 

Tekst en inhoud: akkoord. De notulen zijn op de website van Vridos geplaatst. Notulen van 
ALV 2021 zijn ondertekend door de voorzitter en secretaris. 

3.2 Afdelingsjaarverslagen 

Marijn geeft Arne Post het woord. Vorig seizoen was er veel animo voor 16+ gym, dit is 
afgelopen seizoen opgezet. Deze gymgroep is voor iedereen, voor oudere dames en 
eventueel dames die gestopt zijn met gym in het verleden. Eindelijk was er weer een wedstrijd, 
namelijk de onderlinge springwedstrijden, waarbij veel publiek aanwezig was. Arne vertelt dat 
het moeilijk is om leiding te vinden en hij vertelt dan ook dat de huidige leiding erg gewaardeerd 
wordt. Er zal een vergoeding komen voor hulpassistenten en er is een lasergame avond 
georganiseerd met wat eten. Ook is de naamsverandering van de Bewegen op Muziek (BOM) 
naar MOVE noemenswaardig. Tot slot is de BBB gestart op de donderdag en deze groepsles 
trekt veel dames. 

Vervolgens krijgt Andre Aantjes het woord. Voor de badminton was het een mooi seizoen 
waarin er veel toernooitjes zijn georganiseerd. Er is met een herenteam competitie gespeeld, 
die kampioen zijn geworden en die komend seizoen een niveau hoger zullen gaan spelen. 
Helaas zijn er veel leden bij Vridos weggegaan en bij een andere vereniging gaan spelen 
omdat daar een hoger niveau gespeeld kon worden. Gelukkig is er wel enige interesse om een 
keertje mee te doen bij de badminton. Rick Seinen is gestopt als trainer, maar Daan Tahitu zal 
de trainingen van alle groepen gaan doen. 

Vincent Wols neemt het woord voor de afdeling Volleybal. Er is met 6 senioren-, 4 jeugd- en 2 
CMV-teams gestart aan de competitie. De recreantencompetitie is ook gespeeld waarvan ook 
een zaterdag in De Giessenhal. Een damesteam is kampioen geworden en zal komend 
seizoen een klasse hoger gaan spelen. Half september zijn de teams gestart met de 
wedstrijden, maar door corona moesten zij halverwege oktober weer stoppen. In januari kon 
weer gestart worden, maar veel wedstrijden zijn verplaatste tot aan in mei. Gelukkig is de 
competitie wel uitgespeeld. Dit seizoen zal gestart worden met hetzelfde aantal teams. 

Afdelingshoofd Adriaan van Houwelingen vertelt dat judo een mooie sport is voor jong en oud, 
en dat er vooral bij de jeugd ruimte is voor nieuwe leden. De sport-in is een grote groep, die 
velerlei sporten beoefenen zonder verplichting maar met veel gezelligheid. 

De jaarverslagen van de afdelingshoofden van de periode juli 2021 t/m juli 2022 staan op de 
website.  

3.3 Ledenadminstratie 

Als bestuur hebben wij besloten om te investeren in een nieuw ledenadministratiepakket voor 
de ledenadministratie en financiën. Hierbij was een speerpunt dat leden meer inzage zouden 



   
 

   
 

hebben in hun lidmaatschap. AllUnited wordt het nieuwe ledenbestandprogramma en heeft 
veel mogelijkheden die het bestuur zou moeten verlichten in de administratie. Vandaag is 
akkoord gegeven op de import van de leden hierin. Wat kunnen we als Vridos ermee: 
ledenportaal voor elk lid in de applicatie, zelf administratie regelen waaronder adreswijziging, 
teampresentie, prikbord als mededelingenbord, chat functie, facturen, en nog veel meer. Het 
streven is om dit programma voor het einde van jaar live te hebben. Elke lid zal een bericht 
krijgen om een account aan de maken. 

Penningmeester Wim Goedegebuur vult aan dat je als penningmeester de leden meer 
duidelijkheid en inzicht wilt geven in/over incasso’s en waar leden voor betalen. Er zal zeker 
een controle zijn op wijzigingen, je kunt als lid niet zomaar van alles wijzigen. Johan Heikoop 
vraagt hoe omgegaan wordt met een gezinssituatie waarbij kinderen en volwassene sporten 
bij Vridos, want de kinderen hebben geen e-mailadres. Voorzitter Marijn legt uit dat je een 
gezinshoofd kunt aanwijzen waaronder kinderen gekoppeld kunnen worden in het 
ledenbestandprogramma. 

Een groot voordeel van dit ledenadministratiepakket is dat er automatische een koppeling 
plaatsvindt met de sportbonden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wanneer je als lid bij Vridos stopt, 
je ook automatisch bent uitgeschreven bij de sportbonden. 

Naar aanleiding van een vraag vult voorzitter Marijn aan dat het geen verplichting is om je aan 
te melden in de applicatie en dat dit ook geen vereiste is om te kunnen sporten bij Vridos. 

 

4. Leden aan het woord 

We gaan verder met de rondvraag voor de leden.  

Ben Klieverik geeft zijn complimenten aan het bestuur. Alles wordt goed in de gaten gehouden. 
Hij merkt komisch op dat er in deze tijd laptops voor de neuzen van de bestuursleden staat 
i.p.v. een kladblok met een pen. 

Ingrid Verhagen vraagt namens Esther Hoogendoorn of er iets verbeterd kan worden aan de 
geluidsinstallatie in de sporthal. De microfoon valt nog weleens uit en je bent niet te verstaan 
tijdens het aankondigen van bijvoorbeeld een volgende wedstrijdrond. Arne vertelt dat er voor 
de MOVE een nieuwe headset is gekocht. Ingrid vraagt verder wanneer de uitvoering zal zijn. 
Arne geeft aan dat dit in november 2023 zal zijn. Tot slot geeft Ingrid aan dat de banner het 
signaal geeft dat er zaalvoetbal gegeven wordt bij Vridos. Marijn vertelt dat dit niet het geval 
is, het gaat om een afbeelding van de sport-in. Zaalvoetbal biedt Vridos niet aan omdat dit zou 
concurreren met het aanbod van vv Peursum.  

Martijn Visser geeft zijn complimenten over de inrichting en aankleding van de kantine. 

Koos Beentjes vraagt of er aandacht wordt geschonken aan de BHV en IVA. In het verleden 
had de leiding bij Vridos allemaal EHBO-training gehad. Wat betreft BHV, hoort dit bij de 
zaalverhuurder. Personen met een IVA-certificaat moeten we wel zelf aanleveren. Het bestuur 
zal dit hoog op de agenda plaatsen en zal gaan oriënteren om EHBO- en/of BHV-training aan 
te bieden aan de leiding die dit zou willen. Paul de Bruine voegt toe dat nieuwe volleyballeden 
gevraagd wordt bij de inschrijving of zij BHV hebben. 

Karen Hartlief vraagt of het mogelijk is om een soort sportpas in te voeren. Als bestuur van 
Vridos zijn wij van mening dat we geen strippenkaart willen aanbieden, maar wel 
lidmaatschappen omdat we graag een vereniging zijn en geen sportschool. Een andere optie 
wordt voorgesteld om een soort stapelkorting te rekenen als je aan 2 of meer sporten 
deelneemt. Nu geldt al dat als je een keer niet op je eigen lesmoment kan komen sporten, dan 
kan je wisselen naar een ander moment van een les in dezelfde afdeling. Voor nu is dit alleen 
binnen de afdeling MOVE mogelijk. 



   
 

   
 

Complimenten worden ook gegeven door Geertje Overduin over het bestuur en hoe goed 
iedereen op de hoogte is. 

Paul de Bruine vraagt of er zakjes geregeld kunnen worden die om de ice-packs gedaan 
kunnen worden. Arne geeft aan dat hij hier achteraan gaat voor de start van de competities.  

Verder worden de verkoopprijzen als hoog ervaren door enkele leden, en de vraag wordt dan 
ook gesteld of hiernaar gekeken zou kunnen worden. De voorzitter vertelt dat Vridos altijd 
probeert schappelijke verkoopprijzen aan te houden voor de leden. 

Tanja Korevaar geeft aan dat de pleisters in de EHBO-ruimte niet meer plakken. Deze zal het 
bestuur vervangen door een variant die wel blijft zitten tijdens het sporten. 

Marjanne de Groot en Jos Toet bedanken het bestuur voor het afgelopen sportseizoen. 

Wout Baelde geeft aan dat soms de overgang naar alles digitaal als snel wordt ervaren. 
Vroeger kwam informatie over sport via fysiek materiaal bij de leden. Hij stelt voor dat het 
bestuur wel rekening houdt met de oudere leden die niet gewend zijn dat alles digitaal gaat 
tegenwoordig. De voorzitter zegt dat het fijn is dat deze feedback gegeven wordt en dat het 
bestuur hier zeker, voor zo ver mogelijk, rekening mee zal houden. 

Erik den Ouden vraagt of het bestuur aandacht heeft voor de inflatie, en daarmee mogelijke 
kinderen/volwassenen die om die reden niet (meer) komen sporten. De penningmeester wijst 
op subsidiemogelijkheden bij de gemeente voor gezinnen die financieel het krap hebben. 
Zodra leden een stornering doen, zal de penningmeester deze personen benaderen over de 
reden en is een mogelijkheid tot doorverwijzen naar de gemeente voor subsidiemogelijkheden. 
Arne licht toe dat de gemeente een potje heeft voor leergeld. Dit is een potje om kinderen te 
laten leren en sporten ondanks dan zij het thuis niet breed hebben. De vraag wordt gesteld of 
het bestuur dit actief gaat promoten onder de leden. De voorzitter vertelt dat op de website al 
staat dat we als sportvereniging aangesloten zijn bij de gemeente en dat mensen op die manier 
kunnen komen sporten.   

Johan Heikoop wijst het bestuur op de mogelijkheid van de GroteClubactie voor verenigingen. 
Arne licht toe dat wij hieraan meedoen en dat het promotiemateriaal klaarligt. Bij deze actie 
gaat 80% van omzet naar de vereniging en 20% naar de kosten van de GroteClubactie. De 
betalingen bij de verkoop van de loten gaat niet meer met contant geld. Ook wordt de vraag 
gesteld of de andere verenigingen in de sporthal ook in de kantine mogen gaan zitten. De 
voorzitter licht toe dat wij als Vridos de kantine beheren, deze mogen we eventueel exploiteren 
naar deze verenigingen.  

De actiepunten die uit de rondvraag volgen zijn: 

- Livestreamen van wedstrijden mogelijk maken 
- Geluidsinstallatie in sporthal verbeteren 
- EHBO, BHV, IVA trainingen opstarten 
- Zakjes om ice-packs regelen 
- Pleisters vervangen door variant die wel plakken 
- Promotie bijstandsregeling gemeente 

 

5. Financiën 

Wim krijgt het woord van Marijn. Ook dit keer wordt het jaarverslag gepresenteerd op de 
beamer. Voor meer details zijn de financiële stukken zijn op te vragen bij de penningmeester. 

Hoe is het afgelopen jaar gegaan? 

Als vereniging hebben we het goed gedaan. Er zijn een aantal bijzonderheden in de financiën. 
Om te beginnen hebben we ook dit jaar een mooi bedrag als subsidie mogen ontvangen van 
de gemeente. De contributie is hoger uitgevallen dan begroot, en de reden hiervoor zijn 



   
 

   
 

schommelingen in het aantal leden. Mensen zijn in dit geval lid geworden bij Vridos, zeggen 
vervolgens op, maar betalen wel nog het gehele kwartaal. De baromzet is lager uitgevallen 
dan begroot, dit kan verklaard worden doordat we een tijdje dicht zijn geweest door Covid-19. 
De zaalhuur is ook lager dan begroot, omdat we tijdens de lockdown geen kosten hebben 
gehad aan de zaalhuur bij ETG. Al met al zijn de lasten lager dan begroot.  

Afgelopen jaar is circa 1500 euro begroot voor de vrijwilligers, maar er is ongeveer 2600 euro 
uitgegeven om onze dankbaarheid te uiten naar alle leden. Daarnaast zijn de kosten aan de 
Giessenhal dit seizoen nog hoog geweest, maar de verwachting is dat deze komend seizoen 
zullen meevallen. 

Er wordt gekeken naar de financiën per afdeling, maar als omni sportvereniging moeten de 
afdelingen wel samenwerken om een goede balans te creëren aan het eind van het 
sportseizoen. 

Wat zijn de verwachtingen voor 2022/2023? 

De begroting voor seizoen 2022-2023 komt bewust negatief uit, dus zal Vridos verlies gaan 
draaien. Dit kan verklaard worden doordat de vergoedingen voor de vrijwilligers omhoog gezet 
zijn. De redenering hierachter is dat Vridos graag haar vrijwilligers vasthoudt en jonge 
hulpassistenten aantrekt door een vergoeding te geven vergelijkbaar met minimum jeugdloon. 
Er is afgelopen jaren een financiële buffer opgebouwd waardoor deze keuze gemaakt kan 
worden. Er is draagvlak onder de aanwezige leden om te investeren in leidinggevenden.  

Ook zal er een investering gedaan worden in een nieuw ledenadministratieprogramma, 
waarvoor circa 4000 euro is begroot. Het oude systeem kostte Vridos ongeveer 500-1000 euro 
per jaar en het nieuwe zal ongeveer 1400-1500 euro per jaar gaan kosten. Wim licht toe dat 
deze begroting ruim is genomen, maar dat het de investering zeker waard is omdat dit het 
bestuur veel administratie en tijd scheelt.  

Eventuele kosten voor de kantine worden ook gedragen door Wasko, de kinderopvang die in 
de Giessenhal gevestigd is.  

Wim voegt toe dat we als Vridos onze sponsoren dankbaar moeten zijn dat zij bij ons zijn 
gebleven ondanks de financiële impact van Covid-19. 

Jos Toet vraagt of het mogelijk is dat ETG halverwege het jaar de huur gaat verhogen i.v.m. 
hogere gasprijzen. De voorzitter legt uit dat de Giessenhal niet afhankelijk is van gas, en de 
huurafspraken recent zijn vastgelegd, dus dat een verhoging van de huurprijs onwaarschijnlijk 
is. 

Ingrid Verhagen vraagt waar het sponsorgeld heen gaat. Wim licht toe dat deze bedragen in 
de overige opbrengstenpot zitten en naar de gehele vereniging gaat. Ook zijn er sponsoren 
die materialen en kleding aanschaffen voor teams, en deze bedragen zien we niet in het 
financiële jaarverslag. 

Kascontrole-commissie 

Babette de Graaf (2e maal), Tanno Swets (1e maal) en Jan Leen vd Vlies (reserve) hebben 

de boeken gecontroleerd. Babette geeft aan dat alles er goed uit zag en dat alles te 

herleiden was. Babette geeft haar complimenten aan Wim Goedegebuur voor zijn inzet en er 

volgt een hartelijk applaus door de aanwezige leden. De ALV keurt de financiële stukken 

goed. Volgend jaar zal de kascontrolecommissie bestaan uit Tanno Swets (2e maal), Jan 

Leen vd Vlies (1e maal) en Ben Klieverik (reserve). 

 

Wim neemt het woord om het financiële gedeelte van de ALV af te sluiten. Hij bedankt Kees 
Timmermans voor het in de gaten houden van het contante geld. Daarbij meldt hij dat hij blijft 
om het ledenadministratiesysteem met boekhouding te laten draaien. 



   
 

   
 

 

6. Bestuursverkiezingen 
6.1 Aftredend en verkiesbaar - secretaris 

Anouk Rietveld is herkozen als secretaris door de ALV. 

6.2 Aftredend en niet verkiesbaar – penningmeester en afdelingshoofd Judo en 
Sport-in 

Wim Goedegebuur treedt af als penningmeester en Adriaan van Houwelingen treedt af als 
afdelingshoofd Judo en Sport-in. 

 

7. Jubilarissen 
7.1 Afscheid 

Adriaan van Houwelingen treedt af als afdelingshoofd van judo en sport-in. Marijn vertelt dat 
Adriaan altijd erg actief is geweest bij de trim en judo. Adriaan is minimaal 25 jaar lid bij Vridos 
en waarvan 20 jaar bestuurslid. Hij is actief betrokken geweest bij het bouwen van de berging 
in De Giessenhal en het bestuur was altijd welkom bij Adriaan en Marleen voor de eindejaars 
BBQ. Marijn bedankt Adriaan en Marleen voor hun inzet voor Vridos. 

Marijn legt aan de ALV voor om Adriaan te benoemen als erelid van Vridos. Hiermee stemt de 
ALV in. Marijn overhandigt het certificaat van erelid, cadeau en bloemetje aan Adriaan. 

De opvolger van Adriaan is Martijn Visser. Tijdens de ALV vindt de wisseling plaats tussen de 
twee heren. Martijn wordt afdelingshoofd van judo en sport-in. 

Ook Wim Goedegebuur treedt af als penningmeester uit het bestuur. Ben Klieverik wordt naar 
voren geroepen door de voorzitter. Ben vertelt dat Wim als volleyballer binnenkwam. In 2013 
heeft Wim het stokje van penningmeester overgenomen van Kees Timmermans. Wim is nauw 
betrokken geweest bij het digitaliseren van de financiën. Hij is altijd stipt en secuur, snel met 
betalingen en betrouwbaar. Ben spreekt zijn hoop uit om Wim nog eens in de sporthal te zien. 

Ook Marijn neemt het woord om Wim te bedanken voor zijn jaren als penningmeester van 
Vridos. Marijn benoemt dat Wim al zijn energie aan de sportvereniging heeft gegeven en dat 
ondanks dat Wim vorig jaar aangaf dat hij wilde stoppen, hij toch nog een jaar is doorgegaan. 

Wim is benoemd tot lid van verdienste door de ALV. Marijn overhandigt een cadeau, bos 
bloemen en certificaat van lid van verdienste aan Wim. 

Na vele pogingen is er geen vervanger voor Wim gevonden tot nu toe. Marijn benoemd de 
noodzaak tot een nieuwe penningmeester. Als er geen penningmeester wordt gevonden, zal 
er een bedrijf ingehuurd moeten worden. En dit zal circa 400 euro per maand gaan kosten. 

7.2 Jubilarissen 

Jubilarissen zijn leden die 25, 40 of 50 jaar lid zijn bij Vridos. Arne neemt het woord om Wilma 
Jeninga in het zonnetje te zetten. Wilma is 25 jaar lid bij Vridos en zij is altijd lid geweest bij de 
combirobics. Ook Lotte Schakel is 25 jaar lid bij Vridos. Lotte is al sinds haar 3e lid bij Vridos, 
zij heeft leidinggegeven bij de gymnastiek en zij heeft gevolleybald bij dames 1. Tot slot wordt 
Maryan Gorree in heet zonnetje gezet. Maryan is maar liefst 51 jaar lid bij Vridos. Zij is actief 
bij de sportfit 50+, is jurylid bij de gymnastiek geweest en is bestuurslid geweest. Alle drie de 
dames ontvangen een bloemetje van Arne namens Vridos. 

Vincent neemt het woord om Wout Baelde een bloemetje te geven. Wout is 25 jaar lid bij Vridos 
en hij is actief bij de volleybal. Ook Marjanne de Groot is 25 jaar lid bij Vridos. Zij is al sinds 
haar 5e jaar lid. Zij is begonnen bij de gymnastiek, is leiding geweest en is nu actief bij de 
volleybal. 



   
 

   
 

De voorzitter beschrijft het probleem met de overgang in het verleden naar een nieuw 
ledenadminstratieprogramma. Marijn benoemt dat leden zit kunnen melden bij het bestuur als 
er jubilarissen zijn gemist in het verleden. 

 

8. Sluiting 

Eind volgend kalenderjaar is er een jubileum te vieren, namelijk het 80-jarige bestaan van 
Vridos. Arne Post heeft een aantal personen van elke afdeling bereid gevonden om de 
jubileumcommissie te vormen.  

De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng. Het glas wordt geheven op 
de afgetreden/aangetreden bestuursleden, de jubilarissen, de aanwezige leden, de inbreng 
van alle trainers/leiding en vrijwilligers en de goede afsluiting van het financiële jaar. 

 

 
 
 
 
……………………     …………………………… 
 
 
 
Marijn Roverts      Anouk Rietveld 
Voorzitter sv Vridos              Secretaris sv Vridos 

 
 

 
  
 


