
NOTULEN VOS ALV d.d. 8 juli 2021 
Loca8e: Harbour Club  

         
Aanwezig bestuur:   Jos van den Brule (voorzi7er) 
     Oscar Pijfers (penningmeester) 
     Luuk ten Hoeve  
     Aukje Tinholt  
     Ron Jeronimus  
     Babise de Laive 
    
__________________________________________________________________________________ 

1. Opening 
De voorzi7er opent om 17.09 uur de vergadering. De vergadering zou normaal 
gesproken in maart 2021 plaatsvinden, maar is door de Corona maatregelen uitgesteld.  

2. Financiën 
 De penningmeester toont de cijfers van 2020. De kascommissie is zelf niet aanwezig, 

maar heeP de cijfers wel van tevoren gecontroleerd.  

 In financieel opzicht kan 2020 als een van de beste jaren ooit worden beschouwd. Er 
waren de normale inkomsten uit lidmaatschapsgelden en daar staan nauwelijks uitgaven 
tegenover. Wel is de omzet gehalveerd, met name door het uitblijven van inkomsten van 
Sfeerhaven Jazz. Het jaar 2020 is posiVef en zonder debiteuren afgesloten. Het posiVef 
saldo is toegevoegd aan het eigen vermogen.  

 Hier staat tegenover dat 2021 in financieel opzicht het slechtste jaar ooit belooP te 
worden omdat er geen contribuVe is geïnd terwijl er wel – zij het noodgedwongen 
geringe – uitgaven waren.  

 Op een vraag vanuit de zaal licht de penningmeester toe dat het (bescheiden) bedrag in 
de cijfers van de kosten voor MarkeZngacVes zien op de bij het afscheid van Dik 
overhandigde boei.  

 Op de vraag hoeveel betalende leden de vereniging heeP, antwoordt de penningmeester 
dat er dit jaar 128 betalen leden zijn. Er zijn 3 nieuwe leden bijgekomen in de loop van 
het jaar.   

3.  Kascommissie  
 Er is geen afgevaardigde van de kascommissie aanwezig. HeeP de administraVe vooraf 

gecontroleerd en stelt daarop voor aan de leden om de jaarrekening goed te keuren. De 
ALV heeP de jaarrekening goedgekeurd. 

4. Notulen ALV 2020 
 De notulen zijn uitgereikt en worden besproken. In verband met de statutaire 

voorschriPen voor het aantreden van een nieuw bestuurslid (Luuk) zijn er in 2020 twee 
ALV’s gehouden: de algemene ALV en een tweede ALV om de benoeming van het 
bestuurslid te bekrachVgen. Hiermee is uitvoering gegeven aan het voorschriP van 
arVkel 11 lid 1 van de statuten van de vereniging. Geen van de aanwezigen heeP 
opmerkingen naar aanleiding van de notulen waarna de notulen van de ALV van 2020 
door de ALV worden goedgekeurd.  

5. Jaarverslag 2020 



 Jos bespreekt de acVviteiten van het afgelopen verenigingsjaar. Hoewel 2020 een 
lustrumjaar was, waren de acVviteiten noodgedwongen beperkt. Na een 
nieuwjaarsbijeenkomst in Mavis en een Tientjeslunch in Loos in februari 2020, hebben 
de verenigingsacVviteiten grotendeels sVlgelegen, afgezien van enkele pick-up walks en 
Young Vos acVviteiten. Ron licht de acVviteiten van Young Vos toe. Sfeerhaven Jazz kon 
dit verenigingsjaar (net als in 2021) helaas geen doorgang vinden.  

 Als ondersteuning van horeca in de wijk heeP de VOS enkele acVes ingezet waarbij leden 
bij acalen van eten bij horecagelegenheden een fles wijn of iets anders kregen namens 
de VOS. Verder heeP de VOS rondom de Veerhaven 10 picknicktafels neergezet waar 
leden (met in achtneming van de Corona-regels) elkaar toch konden ontmoeten. 

 Ook de meer serieuze vraagstukken passeren de revue. Het bestuur blijP zich inze7en 
voor oplossingen in verband met de verkeersdruk in samenhang met onder andere de 
bouwacVviteiten in de wijk. 

     
7. Vooruitblik komende evenementen 
 Hoewel het nieuwe verenigingsjaar (2021) al gedeeltelijk is verstreken, staan er nog wel 

enkele acVviteiten op het programma. Het bestuur spreekt de hoop uit deze 
programmapunten te kunnen invullen. In elk geval is het voornemen om voor 2022 wel 
weer de normale contribuVe te innen, met uitzondering van de horecaleden.   

   
8. Decharge van het bestuur  
 Alle aanwezigen stemmen in met decharge, waardoor er decharge wordt verleend aan 

het bestuur.   

9. WvSk 
De aanwezigen hebben geen vragen. Lid Balten Schalkwijk krijgt nog kort het woord om 
iets te vertellen over zijn nieuwe etablissement aan de Van Vollenhovestraat (de 
Bierstube).   

 
De voorzi7er bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. De 
aanwezige leden haasten zich naar de borrel.  

***** 


