Notulen jaarvergadering vereniging Club van 100 v.v. G.A.V.C.
Datum: 5 april 2018
Aanwezig: Anne Jan de Boer, Jeroen Bodde, Jelte de Vries, Jelle de Jong, Eeltje Mulder, Rick
Schuller, Eelke Bosma, Annie Bosma, Peter Jagersma (later), Gerben Hoekstra, Hein Tichelaar,
Thijs Braaksma, Meinte Tichelaar, Dirk J. Wiersma, Bert Nicolai, Johannes Kalsbeek.
Afwezig met kennisgeving: Roy Wolfgang, Gerlof Koopmans, Ronald van der Meer, Wietse
Sterkenburg.
1. Opening
Dirk J. Wiersma opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder welkom in de 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.
3. Notulen jaarvergadering 6 april en 20 november 2017
• De notulen van beide vergaderingen worden voorgelezen door de secretaris en goedgekeurd
door de aanwezige leden. De volgende kanttekeningen worden geplaatst:
❖ Eelke Bosma; uit de notulen blijkt onvoldoende dat ‘de vergadering na stemming heeft
besloten dat..’ Dit is een betere formulering en weergave van feiten dan ‘de meerderheid
van de vergadering’ of ‘er wordt afgesproken dat’. Waarvan acte.
❖ Bert Nicolai; licht toe dat hij te rationeel heeft gehandeld op 6 april 2017. Dat had niet zo
gemoeten. Daar heeft hij spijt van en hoopt hiermee de lucht geklaard te hebben. Waarvan
acte.
❖ Meinte Tichelaar; mist in de genoemde notulen dat ‘de meerderheid van de algemene
ledenvergadering beslist’. Dat wordt onvoldoende duidelijk. Waarvan acte.
4. Financiën
De financiën worden deze keer door de secretaris doorgenomen. Conclusie: het jaar 2017 is met
een positief resultaat van € 1.424,92 afgesloten. De meest in het oog springende uitgaven zijn
geweest de vlaggenmasten € 760,45 en € 786,50 voor twee jeugdgoals.
De contributie inkomsten 2017 bedroegen € 3.700. Het eigen vermogen inclusief resultaat 2017 en
reserveringen bedraagt nu € 5.257,44.
De Club van Honderd heeft momenteel 74 leden.
5. Verslag en benoeming kascommissie
De kascommissie bestond dit jaar uit Meinte Tichelaar en Gooitzen Koopmans. Meinte Tichelaar
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. Meinte Tichelaar verlaat de commissie en wordt vervangen
door Rick Schuller (zie notulen vorig jaar). Eerste reserve wordt Anne Jan de Boer (AJdeBteG).
Meinte Tichelaar wordt bedankt voor bewezen diensten.

6. Verkiezing bestuursleden: (her)kiesbaar Bert Nicolai
Een bijzondere herverkiezing. Bert wordt met meerderheid van stemmen benoemd tot bestuurslid
van de Club van 100. Meinte Tichelaar blijft consequent (met een lach) en is tegen.
7. Bestedingen
Verduurzamen c.q. energie besparingen
Hein Tichelaar vertelt dat ze bezig zijn te onderzoeken of de boiler met warmtepompen kan
worden verwarmd i.p.v. op gas. Hoe zit het met de piekmomenten? Warm genoeg? Kosten
waarschijnlijk € 2.900 Mogelijkheid van tijdklokken op de geiser? Offerte volgt. Etc. Er ontstaat
een discussie of het (reguliere) kosten zijn voor vv GAVC of toch ook voor de Club van 100?
Conclusie: meerderheid van de vergadering vindt (na stemming) dat de Club van 100 tot een bedrag
van € 3.000 aan het verduurzamen van vv GAVC kan besteden het komende jaar.
Ophanging reclameborden
Dit (nieuwe) systeem gaat € 4.200 kosten en is daarmee te duur bevonden. Daarom verder niet in
stemming gebracht.
Motor zitmaaier
Kosten € 750. Op zich prima. Maar de vergadering wil eerst een offerte o.i.d. zien of dat het
bestuur met het bestedingsdoel komt.
GAVC Vlag
Wordt het niet tijd dat er een mooie nieuwe GAVC vlag komt stelt Annie Bosma voor. Ook daarvan
zegt de vergadering laat het bestuur met het bestedingdoel komen waarmee we het hier in
stemming kunnen brengen.
8. Rondvraag
Jelte de Vries; achterkant van de reclameborden zijn erg vies.
Thijs Braaksma; wat zijn de gevolgen voor vv GAVC inzake AVG wetgeving (privacy).
Beide zaken behoren niet tot het takenpakket van de Club van 100. Mogelijk kan het dagelijkse
bestuur van vv GAVC dit aan de hand van deze notulen oppakken.
9. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar bijdrage en aanwezigheid en sluit de vergadering
om 21.05 uur.
Johannes Kalsbeek
6 april 2018

