
Notulen Algemene Ledenvergadering S.V. Vrone d.d. 09-12-2021 

Aanwezig: Tijs Roeland, voorzitter, Jeroen van Velzen, penningmeester, Karin 

Oudejans, secretaris, Ruben Mathot, Dennis Roos, Ietze Oostinga, Kris de Graaff, 

Jelle van Hamersveld, Gabriel Blog, Ronald Visser 

Afwezig met afbericht: Maarten Dekker 

1. Opening om 20:00 

 

2. Ingekomen/uitgaande stukken en mededelingen 

Karin Oudejans stopt per 9-12 als Secretaris van Vrone. De voorzitter 

en het bestuur bedanken haar voor haar inzet. Karin blijft actief binnen 

de activiteitencommissie. 

Voortgang nieuwe complex: Voorzitter ligt het proces toe van participatie 

met gemeente met omwonenden. In de raadsvergadering van 16 

oktober j.l. is het voorstel behandeld en goedgekeurd. Nu hard werken 

samen met de buurt en gemeente aan de volgende fase waarbij het 

detailplan opgesteld gaat worden. Via nieuwsbrief en info in de kantine 

zal over de voorgang gecommuniceerd worden. 

 

3. Notulen ALV juni 2021 worden goedgekeurd en ondertekend 

 

4. Jaarverslag 2021-2022 Jeroen ligt de begroting en het jaarverslag toe. 

We kunnen tevreden zijn over het afgelopen jaar. We zijn door de 

diverse (subsidie)inspanningen met een kleine plus geëindigd. De 

vergadering heeft het Bestuur decharge verleend. 

  

5. Wijziging statuten als gevolg wet WTBR 

Als gevolg van de wet WTBR zullen de statuten op een klein aantal 

punten gewijzigd moeten worden. Deze wijzigingen zijn inzichtelijk 

gemaakt en zullen in de volgende ALV bekrachtigd worden. 

 

6. Benoeming nieuwe secretaris 

De algemene vergadering benoemt, na voordracht door het Bestuur, 

Ronald Visser als Secretaris. De voorzitter verwelkomt Ronald in het 

Bestuur. 

 



 

 

 

7. Rondvraag 

Ietze: Is er een financiële onderbouwing van het kledingfonds. Jeroen 

ligt deze onderbouwing toe. 

Gabriel: De kwaliteit en levering van de shirts laat te wensen over. Jelle 

geeft aan dat er gekeken gaat worden naar een andere 

shirtsponsor/leverancier.  

Ietze: vanuit materiaalbeheer de vraag of er samenwerking zou kunnen 

zijn met BOL/LSVV m.b.t. korting voor ballen en ander materiaal. Jeroen 

geeft aan dat er bij de keuze voor een andere shirtleverancier ook 

gekeken gaat worden naar inkoopvoordeel voor ballen en ander 

materiaal. Daarnaast geagendeerd op het Langedijker voetbaloverleg. 

 

8. Sluiting 

Tijs sluit de vergadering om 20:20 uur 

 


