Verslag van de secretaris 2016

Club van Honderd
Tijdens de ledenvergadering van 23 december 2015 waren 22 leden aanwezig:
Hendrik-Jan Bauman, Wim Mulder, Kees de Rijk, Luciën Bergshoeff, Bob Valkenburg, Jan
Verwoerd, Wim Nederend, Harry Redegeld, Percy Douglas, Maureen Schijven, Ineke
Huijsdens, Jaap Goedhart, Kees van der Werf, Rudolph Isselt, Martin Florie, Ronald Hendricx,
Nic van Holstein, Rien Ruijtenbeek, Johan van Ooij, Jacques van Vliet, Kees van der Poel en
Gerard Haverkamp. Negen leden zijn met kennisgeving afwezig: Kees Havenaar, Wesley
Kamping, Mart Kleibeuker, Ada van den Nieuwendijk, Ron Heemrood, Henk Boelken, Jan
Binnekamp, Marcel Rietdijk, Willem Versteeg.

Opening en verslagen
Voorzitter Jacques van Vliet opent de vergadering met een speciaal woord van welkom aan
Maureen Schijven en aan de aanwezige ereleden van Alphense Boys, Nico van Holstein en
Kees de Rijk. Maureen is na Ineke Huijsdens en Ada van den Nieuwendijk het derde vrouwelijke
lid van de Club van Honderd. Het aantal damesleden is derhalve verdrievoudigd!
De voorzitter verzoekt de vergadering 1 minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan de
eerder dat jaar overleden leden Arie Haverkamp en (oud CvH-voorzitter) Jan de Rijk.
De voorzitter memoreert ons bezoek, bij de start van het nieuwe seizoen, aan wijnboerderij
Naescas, dat ondanks het slechte weer een gezellige bijeenkomst is geweest.

Bezoek aan Naescas

Terrastenten Club van Honderd

Het verslag van de secretaris over 2015 wordt goedgekeurd.
Na een toelichting door penningmeester Kees van der Poel, geven de leden akkoord op het
financieel overzicht 2014/2015. Het saldo aan het begin van het boekjaar was 2.471,48 euro.
Aan contributies en rente kwam daar 3.273,75 euro bij. Er waren 64 betalende leden. Onder
meer als gevolg van de keuzes om een bijdrage te leveren aan stoelen voor de kantine en het
terras, was er aan het einde van het boekjaar nog een bedrag van 3.851,98 euro in kas.

Michel Scholte heeft de kascontrole uitgevoerd en toont zich bereid om dat ook in 2016 weer te
doen. Aan het bestuur van de Club van Honderd wordt decharge verleend.

Ledenwerving
In het kader van de ledenwerving is een flyer gemaakt met onze slogan Laat je club niet in de
steek voor nog geen euro per week. Hierin wordt kort en krachtig uitleg gegeven over het
werk van de Club van Honderd. Leden kunnen deze uitdelen en zo nieuwe leden werven. Paul
Bahlmann heeft in juli 2016 een lijstje met kandidaat-leden geworven. Zij zijn benaderd en dit
leverde vier nieuwe leden op.

Bestemming financiën
In de ledenvergadering van 23 december 2015 werden verschillende voorstellen gedaan. Na
een uitvoerige discussie en diverse stemronden werd tot de volgende uitgaven besloten:
-

Terrastenten voor de kantinecommissie, 1.400 euro (uiteindelijk1.325 euro). Deze zijn in
de aanloop naar het Sportweekend aan de kantinecommissie overgedragen.

-

Sportlink Clubwebsite, 3.000 euro (uiteindelijk 1.608 euro). De nieuwe site draait sinds 1
juli 2016.

-

Nieuwe kluis, 700 euro.

Alle bedragen zijn voldaan.

De andere suggesties blijven op de lijst staan, zoals verenigingsvlaggen en een Soccer Squash
Court. Voor volgend jaar wil Rien Ruijtenbeek alvast ook een nieuwe, extra kassa op het
wensenlijstje plaatsen.

Gebeurtenissen en activiteiten in 2016
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. 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 weer
een bijeenkomst voor de leden. Op 9 september 2016 werd een bezoek gebracht aan
midgetgolfbaan Amigo. Met zo’n 25 deelnemers werd dit weer een gezellige en geslaagde
bijeenkomst. De openingsactiviteit trekt niet veel belangstellenden, maar blijft toch de moeite
van het organiseren waard.
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