Notulen jaarvergadering vereniging Club van 100 v.v. G.A.V.C.
Datum: 21 oktober 2021
Aanwezig: Hein Tichelaar, Anne Jan de Boer, Jelte de Vries, Jelle de Jong, Eeltje Mulder, Eelke
Bosma, Annie Bosma, Peter Jagersma, Gerben Hoekstra, Jan Drewes Achenbach, Dirk J. Wiersma,
Johannes Kalsbeek, Bert Nicolai. Gast: Rienk de Jong
Afwezig met kennisgeving: Meinte Tichelaar, Walter Miedema, Rick Schüller.
1. Opening
Dirk J. Wiersma opent de vergadering om 19.30 uur en heet een ieder welkom in de kantine ‘De
Treffer’ van vv GAVC. Derde keer is scheepsrecht: eerdere vergaderingen stonden gepland op
2 april 2020 en 24 september 2020. Vanwege de corona kon dit geen doorgang vinden.
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 verzoek binnengekomen
d.d. 25 februari 2020 van de penningmeester van vv GAVC Tjitte Hemstra. Het gaat om een
verzoek bij te dragen in de aanschaf van een aantal voetbaldoelen en toebehoren ten bedrage van
€ 5.063,85. De club van 100 wordt een bijdrage gevraagd van € 2.563,85. Aangezien wij ivm corona
niet bijeen zijn gekomen en toestemming van de leden nodig is, hebben wij de penningmeester
geïnformeerd zijn verzoek niet te kunnen honoreren. De doelen zijn inmiddels op een andere wijze
gefinancierd.
3. Notulen jaarvergadering 18 april 2019
De notulen worden voorgelezen door de secretaris en goedgekeurd door de aanwezige leden.
4. Financiën 2019 en 2020
De financiën worden door de penningmeester doorgenomen. Conclusie: in het jaar 2019 is er meer
uitgegeven (€ 6.171,77) dan dat er aan contributie (€ 3.550) is binnen gekomen. Negatief resultaat
van € 2.621,77. De meest in het oog springende uitgaven zijn geweest de doceermachine oliebollen
van € 3.500 en € 1.250 voor het ophangsysteem reclameborden.
Het eigen vermogen 2019 inclusief resultaat en reserveringen bedraagt nu € 1.394,80. De
reservering verlichting bedraagt € 1.500.
Ook de financiën van het jaar 2020 worden door de penningmeester doorgenomen. Conclusie: in
het jaar 2020 is er minder uitgegeven (€ 636,53) dan dat er aan contributie (€ 3.250) is binnen
gekomen. Positief resultaat van € 2.613,47.
Het eigen vermogen 2020 inclusief resultaat en reserveringen bedraagt nu € 4.008,27. De
reservering verlichting bedraagt nog steeds € 1.500.
De Club van Honderd heeft momenteel 70 leden.

5. Verslag en benoeming kascommissie
De kascommissie bestond dit jaar uit Rick Schuller en Anne-Jan de Boer. Anne-Jan 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. Rick Schuller verlaat de commissie en wordt vervangen door Peter
Jagersma (zie notulen 18 april 2019). Eerste reserve wordt Jelle de Jong. Rick Schuller wordt
bedankt voor bewezen diensten.
6. Verkiezing bestuursleden: aftredend en herkiesbaar Dirk J. Wiersma per 2020
Onder applaus opnieuw benoemd voor de komende drie jaren.
7. Verkiezing bestuursleden: aftredend en herkiesbaar Bert Nicolai per 2021
Onder applaus opnieuw benoemd voor de komende drie jaren.
8. Bestedingen
Kalkwagen belijning veld
Rienk de Jong neemt het woord namens de kalkploeg. Er zijn momenteel twee kalkwagens waarvan
de oudste uit 1953. Die werkt nog prima maar de andere is aan vervanging toe. De aanschafwaarde
bedraagt ongeveer € 800,=. De vergadering stemt in met de aanschaf van een nieuwe kalkwagen
gefinancierd door de Club van 100.
Reservering veldverlichting / armaturen
Het bestuur stelt voor opnieuw € 1.500 te reserveren voor de veldverlichting van het tweede veld.
Het totaal van de reservering komt daarmee op € 3.000. De vergadering gaat akkoord.
9. Rondvraag
Geen vragen.
10. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar bijdrage en aanwezigheid en sluit de vergadering
om 20.10 uur.
Johannes Kalsbeek
21 oktober 2021

