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Afsluiting ALV 2019_2020 
 
Datum: 31 oktober 2020 
Versie: final 

Terugblik op de ALV 2020 
STG Zaanstreek is een sterke en gezonde vereniging! Ook in moeilijke tijden als met deze 
pandemie is het voor alle leden mogelijk te trainen, zelfs op het ijs; voor het bestuur is het 
mogelijk te overleggen en te vergaderen en zelfs een Algemene Ledenvergadering te 
organiseren. Plezier, passie en daadkracht zijn de sleutelwoorden van afgelopen jaar. Het 
bestuur met de vele vrijwilligers hebben veel mogelijk gemaakt. Onder andere sponsoren 
binnengehaald, financieel een sterkere positie bereikt en het ledenaantal stabiel gehouden – 
mooie prestaties, daar mogen we als vereniging trots op zijn.  
Het gaat echter niet vanzelf, we doen dat samen. Samen in het bestuur en samen met de 
leden. Peter heeft als secretaris veel  werk verricht de afgelopen 3 jaren. Hij doet een stapje 
terug als eerste secretaris, maar wil als tweede secretaris  structurele ondersteuning blijven 
geven aan de vereniging en aan de nieuwe secretaris. Er is dus een mooie bestuursfunctie 
als eerste secretaris vrij. Daarnaast uitbreiding van het bestuur om de aandacht aan de vele 
vrijwilligers te verbeteren. Nogmaals de dringende oproep voor twee leuke functies bij de 
STG Zaanstreek.  
 

- (eerste) secretaris – een duo functie. Je staat midden in de vereniging en draagt er 
met het bestuur voor dat er activiteiten mogelijk zijn. 

- Vrijwilliger coördinator – een nieuwe functie in overleg in te vullen. Aandacht voor 
iedereen die bijdraagt aan de vereniging. 

 
Maak met ons meer mogelijk, doe het samen met ons vóór de leden. Het is belangrijk werk 
en je krijgt er héél veel voor terug. Denk aan de meer dan 200 leden die je plezier gaat 
geven. Ga de uitdaging aan en neem contact op met mij of met Peter, doen! 
 
Ten slotte, deze ledenvergadering was een hele bijzondere, maar wel saai. We hebben er het 
beste van gemaakt en veel werk gestoken in de verslagen, de procedure, de antwoorden 
enz. Laten we afspreken volgend jaar weer gezellig bij elkaar te gaan zitten. Ik kijk er naar 
uit!  
 
Dank! 
 
 
 
Kees Waqué | Voorzitter 
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Afsluiting en Resumé ALV 2020 
De ALV 2020 is officieel afgesloten op 29 oktober 2020 om 18:00hr.  
We hebben de voornaamste zaken voor je op een rijtje gezet. 

Planning: 
Planning 2020 ALV: 
 8 oktober:  Opening ALV en Jaarverslagen per email verstuurd aan de leden 
 15 oktober: Reactietijd leden met vragen en opmerkingen  
 19 oktober: Verlenging reactietijd leden i.v.m. 2e golf Covid-19 
 20 oktober: Bestuur verwerkt ontvangen reacties 
 22 oktober: Antwoord van het bestuur aan leden verstuurd 
 29 oktober:  Afsluiting ALV om 18:00hr 
 31 oktober: Eindverslag en décharge verklaring 

ALV Onderwerpen 
We hebben de volgende ALV onderwerpen ter goedkeuring en/of instemming aan je 
voorgelegd: 

1. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 2019, 
2. Instemming met het advies van de kascommissie om de jaarrekening en de 

verantwoording over het afgelopen boekjaar 2019/2020 goed te keuren en het 
voltallige Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in het 
verenigingsjaar 2019/2020, 

3. Goedkeuring voorstel van het bestuur voor om een nieuwe categorie € 0,- 
contributie op te nemen voor leden van het bestuur, 

4. Instemming met beleidsvoornemen om voor volgend seizoen 2021 – 2022 een web-
based aanvraagformulier met automatische incasso op onze website voor het 
aanvragen van baanabonnementen, 

5. Instemming voordracht van Ron Broerse als 1e reserve kascommissie lid en Sonja 
Beemsterboer ( moeder van Tessel Ruiter ) als 2e reserve kascommissielid, 

6. Instemming met de beantwoording door het bestuur van de ingezonden vragen en 
opmerkingen van de leden, 

7. Instemming dat je zonder tegenbericht met het afsluiten van de ALV 2020 het 
bestuur décharge verleent voor het gevoerde beleid. 

Resumé ALV instemming 
Alle voorgelegde instemmingsonderwerpen zijn goedgekeurd dan wel met stilzwijgende 
instemming goedgekeurd. De vragen en opmerkingen zijn afdoende beantwoord en 
gerapporteerd en hebben niet tot nieuwe vraagstellingen geleid. 
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Vaststelling Notulen ALV 2020 
Conform Artikel 20.2 van de Statuten worden ’[…] van het verhandelde in elke algemene 
vergadering door de secretaris of een notulist notulen gemaakt. De notulen worden, na 
vaststelling door de voorzitter en de notulist, in het clubblad gepubliceerd of op een andere 
wíjze ter kennis van de leden gebracht […]’. 
 
Dit eindrapport en eerdere relevante rapportages voldoen, gezien de buitengewone 
omstandigheden, aan de criteria ten aanzien van de notulen zoals die in Artikel 20.2 van de 
Statuten benoemd zijn. 

Verklaring ALV 2020  
De Algemene Leden Vergadering verleent vervolgens, in overeenstemming met Artikel 16.6 
van de Statuten ‘goedkeuring van het jaarverslag en rekening en verantwoording strekt het 
Bestuur tot décharge voor alle handelingen voor zover vermeld in de jaarstukken’.  
 
Waarvan akte, 
 
Westzaan, 31 oktober 2020 
 
 
STG Zaanstreek 
Peter Moerland 
Secretaris ad interim 
 


