
 

Verslag van de secretaris 2015 

 

Club van Honderd 

Tijdens de ledenvergadering van 23 december 2014 waren 21 leden aanwezig:  

Paul Bahlmann, Hendrik-Jan Bauman, Thom den Daas, Wim Mulder, Kees de Rijk, Luciën 

Bergshoeff, Michel Scholte, Bob Valkenburg, Jan Verwoerd, Jan de Rijk, Harry Redegeld, 

Willem Versteeg, Percy Douglas, Ineke Huijsdens, Eeg Bollebakker, Nic van Holstein, Rien 

Ruijtenbeek, Johan van Ooij, Jacques van Vliet, Kees van der Poel en Gerard Haverkamp. 

Tien leden zijn met kennisgeving afwezig: Jaco de Graaf, Bert van de Voort, Patrick Botermans, 

Henk Boelken, Jan Binnekamp, Albert Sieverdink, Rudolph Isselt, Marcel van de Voort, Ronald 

Hendricx, Dick Rijsdam. 

 

Opening en verslagen 

Voorzitter Jacques van Vliet opent de vergadering. Het verslag van de secretaris over 2014 

wordt goedgekeurd. 

Na een toelichting door penningmeester Kees van der Poel, geven de leden akkoord op het 

financieel overzicht 2013/2014. Het saldo aan het begin van het boekjaar was 1.713,30 euro. 

Aan contributies en rente kwam daar 3.344,34 euro bij. Er waren 66 betalende leden. Onder 

meer als gevolg van de keuzes om een bijdrage te leveren aan de informatiekast, was er aan 

het einde van het boekjaar nog een bedrag van 2.471,48 euro in kas. 

Michel Scholte heeft de kascontrole uitgevoerd en toont zich bereid om dat ook in 2015 weer te 

doen. Aan het bestuur van de Club van Honderd wordt decharge verleend. 

Bob Valkenburg geeft een korte toelichting op de aanstelling van Aad van den Berg als nieuwe 

hoofdtrainer van Alphense Boys m.i.v. het seizoen 2015-2016. De opvolger van Marco van Rijn 

krijgt onder meer als opdracht om nieuwe jeugdspelers in het eerste in te passen. 

 

Ledenwerving 

In het kader van de ledenwerving wordt besloten om een flyer te laten maken. Hiervoor wordt 

een bedrag van maximaal 250 euro gereserveerd. De slogan wordt: Laat je club niet in de 

steek voor nog geen euro per week. Ineke Huijsdens spreekt de wens uit dat zij volgend jaar 

niet langer het enige vrouwelijke lid is van de Club van Honderd. 

 

Bestemming financiën 

De volgende suggesties worden gedaan: 

- Reservering van een bedrag voor de bouw van een nieuwe website (maximaal 3.000 euro). 

- Aanschaf van 24 nieuwe stoelen voor de kantine (840 euro). 

- Aanschaf van nieuw terrasmeubilair (maximaal 1.000 euro). 

De leden stemmen in met de realisatie van deze ideeën. 



 

 

Gebeurtenissen en activiteiten in 2015 

In 2015 ontvielen ons de leden Arie Haverkamp en Jan de Rijk. Jan was van 25 november 2002 

tot 23 december 2013 voorzitter van de Club van Honderd. Het is een hard gelag dat deze twee 

markante Boysmannen er niet meer zijn. 

 

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 Eerste Klasse) ontvangen.  

 

Na één jaar te hebben overgeslagen organiseerde het bestuur van de Club van Honderd aan 

het begin van het nieuwe seizoen weer een bijeenkomst voor de leden. Op 4 september 2015 

werd een bezoek gebracht aan de Alphense wijnboerderij Naescas. Ondanks die ene regenbui 

werd het met ruim dertig deelnemers (inclusief introducees) een gezellige en geslaagde 

bijeenkomst. Blijft voor herhaling vatbaar! 

 

 

23 december 2015 

Gerard Haverkamp 

Secretaris Club van Honderd 

 


