VERENIGING VAN GEDECOREERDEN KNVB, DISTRICT WEST II
REGIO DEN HAAG / LEIDEN / WESTLAND
Notulen van de 28e Algemene Leden Vergadering d.d. 17 mei 2019 op de Sportcampus Zuiderpark te
Den Haag.
Aanwezig: W.J.L.M. van den Berg (voorzitter); M. van Aggelen secretaris/penningmeester); A.
Quartel (vice-voorzitter; voorzitter activiteitencommissie) en K.R. Wenneker (commissaris; lid
activiteitencommissie).

1. Opening.
Voorzitter Wim van den Berg heet de aanwezigen welkom.
Er hebben 26 aanwezigen (incl. Bestuur, zie bijlage I) de presentielijst getekend.
Namens het Bestuur van de VvG mag ik u welkom heten op de 28e algemene ledenvergadering, die
wij dit jaar hebben gecombineerd met een rondleiding over de Sportcampus Zuiderpark (het
zogenaamde dagje uit).
Welkom ook aan gast van de zustervereniging District West II Zuidoost, de heer Wim van den Berg.
Op 31 december 2018 telde onze Vereniging 89 leden. Dat is 2 minder dan vorig jaar.
Er waren 2 bedankjes voor het lidmaatschap.
De voorzitter heeft een hartelijk welkom voor Hans Slootmaker die voor de eerste maal als nieuw
lid aanwezig is.
Ik verzoek u om samen met ons staande de overleden leden te herdenken en memoreer Jan van
der Linde en Hans Rijkhoek. Stilte. De voorzitter bedankt de vergadering voor deze herdenking.
Alle activiteiten zijn in het jaarverslag genoemd, met dank aan de activiteitencommissie.
Mededelingen.
De voorzitter deelt mede dat de leden Peter Gootscholten en Charles Boom koninklijk zijn
onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De leden Rob Reijenga, Hans Slootmaker en hijzelf zijn toegetreden tot lid van de Vereniging “De
Zwaluwen”.
De voorztter verklaart de vergadering voor geopend.
2. Ingekomen en uitgaande stukken.
Er zijn berichten van verhindering ontvangen van 21 leden (zie ook bijlage I).
Er zijn geen uitgaande berichten.
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 20 maart 2018.
Er waren geen op- of aanmerkingen, zodat de notulen onder dankzegging aan Rinus van Aggelen
zijn vastgesteld.
4. Jaarverslag 2018.
Ook hier geen op-of aanmerkingen en het jaarverslag werd met een dankwoord richting Rinus van
Aggelen ook vastgesteld.
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5. Exploitatieoverzicht 2018 en begroting 2019.
Het bestuur stelde voor om de contributie op het huidige niveau te handhaven.
Mede als argument dat er meer VvG’s gaan ontstaan en dan de subsidie wellicht in gevaar komt of
verlaagd wordt!
Er werden geen vragen en/of opmerkingen gegeven.
Het exploitatieoverzicht 2018 en de begroting 2019 worden goedgekeurd door de algemene
ledenvergadering en de contributie van € 30 per jaar blijft gehandhaafd.
6. Verslag van de Financiële Commissie tot en met 31 december 2018.
De verklaring werd voorgelezen door Hajo Vis (lid Financiële Commissie) met het advies het
bestuur decharge te verlenen en onder applaus bekrachtigd.
De voorzitter dankt de Financiële Commissie voor hun werkzaamheden.
7. Benoeming lid Financiële Commissie.
Simon van Aken, die herkiesbaar was en wederom gekozen is.
Voorzitter geeft aan dat thans Hajo Vis en Simon van Aken leden zijn en Hans van Vliet is reservelid.
8. Bestuurssamenstelling.
Benoeming Wim van den Berg (herkiesbaar en geen tegenkandidaten).
Wim van den Berg werd herkozen met applaus.
9. Rondvraag.
Enkele leden vragen om informatie o.a. over het overlijden van leden op de website te plaatsen.
De secretaris zegt dat informatie hierover via via enkele weken en zelfs maanden later bij hem
terecht is gekomen, omdat de betreffende familie geen bericht van overlijden aan de vereniging
heeft gestuurd. Het heeft zijn inziens - qua actualiteit - geen zin om het dan alsnog op de website
te plaatsen.
Ton Gruson geeft aan dat wij rekening moeten houden met de wet op de privacy , als er geen
bericht van overlijden wordt ontvangen is dat een keus van de familie en mag het zijn inziens niet
worden gepubliceerd.
Indien wel een bericht van overlijden wordt ontvangen dient er met de familie contact te worden
opgenomen of het bericht mag worden geplaatst op de website.
Wordt besloten om alleen actie te ondernemen als er een bericht van overlijden wordt ontvangen,
De voorzitter zegt dat een aantal leden bij herhaling heeft gevraagd om de partners aan het
Kerstdiner deel te laten nemen. Hij vraagt de aanwezige leden wat zij van het voorstel vinden.
Er vindt stemming plaats met hand opsteken en blijkt dat 19 leden “tegen” zijn en 7 leden “voor”.
Er wordt besloten om het Kerstdiner te handhaven alleen voor leden.
De voorzitter brengt een woord van dank uit aan ons lid Aad van der Knaap die bij elke activiteit
van de vereniging de nodige foto’s maakt die gepubliceerd worden op de website.
10. Vaststellen vergaderdatum ALV in 2020 en sluiting.
De voorzitter zegt dat ALV weer in maart 2020 wordt gehouden in ons home bij VUC en de exacte
datum wordt nader vastgesteld door het bestuur.
Verder bedankt hij iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering.
Rinus van Aggelen, notulist
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