Verslag van de secretaris 2017

Club van Honderd
Tijdens de ledenvergadering van 21 december 2016 waren 23 leden aanwezig:
Hendrik-Jan Bauman, Wim Mulder, Kees de Rijk, Luciën Bergshoeff, Kees van der Werf, Bob
Valkenburg, Jan Verwoerd, Harry Redegeld, Percy Douglas, Ineke Huijsdens, Jaap Goedhart,
Rudolph Isselt, Nic van Holstein, Rien Ruijtenbeek, Johan van Ooij, Marcel van de Voort, Thom
den Daas, Eeg Bollebakker, Dick Rijsdam, Jan Binnekamp, Jacques van Vliet, Kees van der
Poel en Gerard Haverkamp. Elf leden zijn met kennisgeving afwezig: Wim Nederend, Ronald
Hendricx, Kees Havenaar, Wesley Kamping, Henry Hoogenboom, Michael Woodall, Michel
Scholte, Martin Florie, Hub van de Voort, Riet de Rijk, Hetty Douglas.

Opening en verslagen
Voorzitter Jacques van Vliet opent de vergadering en heet speciaal de ereleden en de voorzitter
van Alphense Boys welkom. Hij maakt melding van een donatie van 3000 euro door Hotel Van
der Valk uit Voorschoten. Grote dank daarvoor!

Het verslag van de secretaris over 2016 wordt goedgekeurd.
Penningmeester Kees van der Poel gaf een toelichting op het financieel overzicht 2015-2016 en
staat met name stil bij de kosten van de jaarlijkse activiteit met de leden, aan het begin van het
nieuwe voetbalseizoen. Kees zegt dat het bestuur overweegt om bij toekomstige activiteiten een
bijdrage te vragen aan de partners van de CvH-leden die aan de activiteit meedoen.
Na zijn toelichting geven de leden akkoord op het financieel overzicht 2015/2016. Het saldo aan
het begin van het boekjaar was 3.851,98 euro. Aan contributies en rente kwam daar 3.611,07
euro bij. Er waren 72 betalende leden. Onder meer als gevolg van de keuzes om een bijdrage te
leveren aan de nieuwe website en de aanschaf van partytenten, was aan het einde van het
boekjaar nog een bedrag van 3.903,62 euro in kas.
Michel Scholte heeft de kascontrole uitgevoerd en toont zich bereid om dat ook in 2017 weer te
doen. Aan het bestuur van de Club van Honderd wordt decharge verleend.

Bestemming financiën
In de ledenvergadering van 21 december 2016 werden de volgende voorstellen gedaan:
•

Extra tapinstallatie voor Skuumkoppe (circa 1300 euro).

•

Twee nieuwe ballenpompen (prijs per stuk 585 euro), die volledig automatisch de bal op
de juiste spanning brengen. Met speciaal ventiel ook, waardoor geen defecten meer
optreden.

•

14 Afvalbakken voor gescheiden inzameling pmd- en restafval in het clubhuis (ca 1.500),
in het kader van invoering gescheiden afvalinzameling begin 2017.

Na een uitvoerige uitwisseling van meningen en standpunten werd tot de volgende uitgaven
besloten:
-

Afvalbakken voor het clubhuis tot een bedrag van 1.500 euro.

-

Eén Tarqa ballenpomp (585 euro).

Alle bedragen zijn voldaan.

Gebeurtenissen en activiteiten in 2017

Bij het aantreden van het nieuwe bestuur in juni
2017 heeft Jacques van Vliet namens de Club van
Honderd een woordje gesproken en de nieuwe
voorzitter Dennis Captein beloofd een
voorzittershamer te schenken. Deze is op de
ledenvergadering van 27 november 2017 aan hem
overhandigd.

Vanuit het secretariaat zijn de gebruikelijke activiteiten uitgevoerd bij de start van het nieuwe
seizoen. Alle leden hebben een presentatiegids (inclusief het programma van Alphense Boys 1
in de Hoofdklasse) ontvangen. Dank aan Riet de Rijk en onze voorzitter voor het rondfietsen
van de enveloppen!
Het bestuur van de Club van Honderd organiseerde aan het begin van het nieuwe seizoen geen
bijeenkomst voor de leden. Er zijn enkele ideeën onderzocht, maar deze bleken praktisch of
financieel niet haalbaar.

27 december 2017
Gerard Haverkamp
Secretaris Club van Honderd

