Notulen jaarvergadering vereniging Club van 100 v.v. G.A.V.C.
Datum: 18 april 2019
Aanwezig: Anne Jan de Boer, Jelte de Vries, Jelle de Jong, Eeltje Mulder, Rick Schuller, Eelke
Bosma, Annie Bosma, Peter Jagersma, Gerben Hoekstra, Jouke Terra, Therese Wouda, Ronald van
der Meer, Jan Drewes Achenbach, Dirk J. Wiersma, Johannes Kalsbeek.
Afwezig met kennisgeving: Bert Nicolai, Nico Postma.
1. Opening
Dirk J. Wiersma opent de vergadering om 19.00 uur en heet een ieder welkom in de bestuurskamer
van kantine ‘De Treffer’.
Voor de mensen die ons zijn ontvallen wordt staande een moment van stilte in acht genomen.
2. Ingekomen stukken / mededelingen
De afwezigen met kennisgeving worden voorgelezen. Daarnaast is er een brief binnengekomen d.d.
14 februari 2019 van de oliebollencommissie. Deze zal behandeld worden bij de bestedingen daar
het een verzoek betreft voor de aanschaf van een doseermachine.
3. Notulen jaarvergadering 5 april 2018
De notulen worden voorgelezen door de secretaris en goedgekeurd door de aanwezige leden.
4. Financiën
De financiën worden deze keer door de secretaris doorgenomen. Conclusie: in het jaar 2018 is er
meer uitgegeven (€ 4.790,87) dan dat er aan contributie (€ 3.550) is binnen gekomen. Negatief
resultaat van € 1.240,87. De meest in het oog springende uitgaven zijn geweest de grasmaaier van
€ 1.199 en € 3.000 voor de warmtepompen.
De vragen van Annie Bosma en Jelle de Jong over de financiën worden naar tevredenheid
beantwoord. Het eigen vermogen inclusief resultaat 2018 en reserveringen bedraagt nu
€ 4.016,57. Dit is inclusief de reservering van € 1.500 voor de verlichting.
De Club van Honderd heeft momenteel 70 leden.
5. Verslag en benoeming kascommissie
De kascommissie bestond dit jaar uit Rick Schuller en Gooitzen Koopmans. Rick Schuller neemt het
woord en laat de vergadering weten dat de kascommissie geen onregelmatigheden of fouten heeft
kunnen constateren. De boekhouding is glashelder en het voorstel is decharge te verlenen. De
vergadering gaat akkoord. Gooitzen Koopmans verlaat de commissie en wordt vervangen door Anne
Jan de Boer (zie notulen vorig jaar). Eerste reserve wordt Peter Jagersma. Gooitzen Koopmans
wordt bedankt voor bewezen diensten.
6. Verkiezing bestuursleden: aftredend en herkiesbaar Johannes Kalsbeek
Onder applaus opnieuw vastgelegd voor de komende drie jaren.

7. Bestedingen
Denemarken
Opnieuw wordt € 150 beschikbaar gesteld aan de organisatie van het voetbalreisje van de jeugd
naar Denemarken.
Doceermachine oliebollencommissie
De brief van de commissie wordt voorgelezen. Het verzoek is bij te dragen in de aanschaf van een
tweede hands doceermachine. Met deze machine krijg je een mooie gelijkmatige oliebol. Gevraagd
bedrag € 3.500. Na een discussie, zoekende naar een tussenvorm van financiering, is het voorstel
in stemming gebracht. Met meerderheid van stemmen is besloten het volledige bedrag van € 3.500
toe te kennen. De voorzitter zal hen persoonlijk informeren over dit besluit.
8. Rondvraag
Geen vragen.
9. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar bijdrage en aanwezigheid en sluit de vergadering
om 19.45 uur. Op naar John van Zweden.
Johannes Kalsbeek
20 april 2019

