
Notulen Algemene Ledenvergadering A.S.V. De Flamingo’s 64 dd 18 december 2018 
 
 Voorafgaand aan de vergadering heeft de kascommissie (Marcel Beentjes en Martin Nauta) 
goedkeuring gegeven aan de jaarrekening 2017/2018 en de begroting voor 2018/2019. Samen met 
Frank de Boer, Ton Weck en Dolf Henschen zijn de cijfers doorgenomen. 
 
Om 20:00 uur wordt de vergadering geopend en wordt geconstateerd dat er niet voldoende leden 
aanwezig zijn. Er wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven voor 20:05. 
 
Aanwezig: zie presentielijst.  
Namens het bestuur: Dick Bleek (voorzitter), Dolf Henschen (penningmeester), Frank de Boer 
(vicevoorzitter), Nick Hoogland (secretaris) en Tim Schmidt (notulen)  
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.. 
Er wordt met 1 minuut stilte stilgestaan bij het overlijden van Leo Vriend (13 december) en Gerard 
Helmich (2 april). 
 
 

2. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 december 2017 
Dick vraagt of er nog vragen en/of op- en aanmerkingen zijn. 
Deze zijn er niet, de notulen worden goedgekeurd. 
 

3. Ingekomen stukken / afberichten 
Er is afberichten van Ton Vlaar. 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4. Bestuursmededelingen 
Geen 
 

5. Jaarverslag 
Dolf geeft een overzicht van het afgelopen seizoen: 
Zaterdag 1 draaide een goed seizoen, bijna kampioen en bijna via nacompetitie gepromoveerd 
JO11 2 keer kampioen (voorjaar en najaar) 
Overige teams draaide een verdienstelijk seizoen 
Er zijn veel verschillende activiteiten geweest op ’t Loodt: KNVB, Voetgolf, Klaverjassen 
Geen VTT en geen Jonger Oranje, teveel inspanning om vrijwilligers te vinden tegenover te weinig 
opbrengsten. 
 

6. Financieel jaarverslag 
Ton Weck wordt weer bedankt voor al zijn diensten, 
Opbrengsten zijn vooral door meer KNVB activiteiten omhoog gegaan. 
Inkoopwaarde is omhooggegaan, waarschijnlijk door stijgende prijzen. 
Inbraakschade, erfpachtkosten aan SAB is betaald. 
Energiekosten: met SAB afgesproken dat wij die betalen voor kantine en kleedkamers, SAB 
lichtmasten en McDonalds moet voor eigen paal bepalen. Op basis van ervaringscijfers wordt nu naar 
een verdeling gezocht. Er is hierin voorzichtig begroot. 
Resultaat is negatief maar door post afschrijvingen is de kasstroom positief.  
Voor volgend jaar verwacht het bestuur eenzelfde beeld. Opbrengsten zijn ook conservatief 
ingeschat. Het idee is de boel draaiende te houden met de mensen die we hebben. 



Marcel Beentjes vraagt naar inkomsten uit sponsorgelden. Hierin doet het bestuur nog weinig. In 
Zaterdag 1 zitten een aantal mensen met een commerciële achtergrond, zij zouden benaderd kunnen 
worden. 
 

7. Verslag kascommissie 
Het bestuur is gedechargeerd voor het gevoerde financieel beleid. 
Marcel Beentjes en Martin Nauta vormde dit jaar de kascommissie, waarvoor dank. 
  

8. Verkiezing bestuur 
Dick treedt af. Vicevoorzitter Frank stelt voor Dick weer als voorzitter te benoemen. Dit wordt met 
algehele stemmen aangenomen. 
 

Verkiezing kascommissie 
Martin Nauta heeft het voor de tweede keer gedaan. Voor volgend jaar zullen Marcel Beentjes en 
Ton Vlaar gevraagd worden en Cas Hanique als reserve lid. 
 

9. Stand van zaken SAB 
Weinig nieuws over te vertellen. SAB krijgt nog geld voor energie vanaf februari 2016, wij betalen nu 
energie. SAB werkt redelijk mee, heeft bijvoorbeeld betaald voor het aggregaat om A veld te 
sproeien.  
 

10. Rondvraag 
Leo Goudsblom: zijn jullie al bezig met 2027?  
Dick: er is overleg met andere verenigingen en de gemeente. Gemeente werkt toekomstplannen uit, 
centralisatie staat hierin centraal. Het is een beetje afwachten totdat de gemeente actie 
onderneemt. Gemeente wil voetbal op 3 plekken samenbrengen.  
Jong Holland lijkt financieel gezond, maar heeft te weinig ruimte. Alkmaarsche Boys gaat volgens de 
verhalen financieel wat minder, bestuurlijk rommelt het wat. 
Marcel Beentjes: hebben we hier een pinautomaat?  
Dick: in kluisje 1 ligt een telefoon die hiervoor gebruikt kan worden. Er worden trainingsstages 
georganiseerd om de verschillende vrijwilligers in te wijden in de edele kunst van de pinbetalingen. 
Peter Weinbrecher mist de aankondiging voor grote wedstrijden. Dit klopt maar we hebben het wel 
over de 4de klasse. Aandachtspuntje voor de volgende derby cq topper. 
 

11. Sluiting 
Dick sluit de vergadering en biedt de aanwezigen een versnapering aan. 


