Agendapunt 5a: JAARVERSLAG SECRETARIAAT SEIZOEN 2020/2021
Jaarvergaderingen
De vorige ledenvergadering werd gehouden op 11 maart 2022. Aanwezig waren 9 leden en
7 bestuursleden. De vergadering werd later gehouden in verband met Corona en de uitdrukkelijke
wens om het niet meer online te houden.
Bestuurssamenstelling
Na de ledenvergadering had het algemeen bestuur de volgende samenstelling:
Functie
Voorzitter
Vice voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Ledenadministratie/contributie-inning
Technische commissie
Heren
Dames
Wedstrijdzaken

Naam
Willem van Otterloo
Wim Heining
Jeannette Kok
Bea Schuur
Marloes van Marle
Boy Beulen
Boy Beulen
Marco van den Hoorn

Sinds
2018
2018
2018
2022
2013
2021
2021
2019

Aftredend
2024
2024
2024
2028
2023
2027
2027
2025

Arbitrage

Tabitha Roest-v.d. Heijden

2018

2024

Commissies en vrijwilligersfuncties
Naast het algemeen bestuur zijn gedurende het seizoen 2020/2021 de volgende commissies en
vrijwilligers actief binnen de vereniging:
Functie
Trainerscoördinator
Coördinator CMV ( 6-12 jaar)
Coördinator Jeugd (12-18 jaar)
Zaalleiding
Evenementencommissie
Kascontrolecommissie
Materiaalbeheer
Sponsoring
Website
Social media

Facebook
Twitter
Coördinator St. Oud Papier Actie Ermelo

Naam
Vacant
Crystel Water
Vacant
Johan Crooy
Frouwkje Jonker
Fleur Aalbers
Erik v.d. Meer
Wilma Garritsen
Willem van Otterloo
vacant
Hans Teeling
Evenementencommissie
Robert Schuur
Marloes van Marle

Hierbij wordt opgemerkt dat verschillende commissies en vrijwilligersfuncties gedurende het seizoen
de hulp hebben gehad van diverse leden. Ook hebben veel leden zich ingezet als scheidsrechter,
trainer, coach of vrijwilliger inzameling oud papier.
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers heel hartelijk voor hun inzet voor de vereniging afgelopen
seizoen.

Activiteiten
Er zijn dit seizoen verschillende acties geweest om de clubkas te spekken: de Grote Club Actie, de
Oud Papier Actie, de Rabobank actie. Door middel van deze acties kan met de hulp van vele
(jeugd)leden de contributie laag worden gehouden.
De evenementencommissie heeft gedurende het seizoen op 25 juni 2022 het 40-jarig jubileumfeest
gevierd. Er waren circa 66 jeugdleden en 145 senioren aanwezig. Er was ’s middags voor de jeugd
een sportieve activiteit georganiseerd met diverse opblaastoestellen. De middag is afgesloten met
een patatje en een snackje en de kids gingen naar huis met een leuke sleutelhanger en een
Pauwervoll handdoek. ’s Avonds begonnen de senioren met een BBQ, waarna de voeten van de vloer
konden met de vinyldraaiers. De gasten gingen ook naar huis met een Pauwervoll handdoek voorzien
van het nieuwe logo welke gesponsord werden door de Kriemelberg Bush camp.
Bestuursvergaderingen
Het algemeen bestuur heeft in de periode juli 2020 – juni 2021 zes keer vergaderd en in de periode
sinds de laatste ALV van 11 maart nog een 4-tal keer. De voorzitter en ledenadministratie hebben
vergaderingen bezocht van o.a. de gemeente inzake de renovatie/nieuwbouw van sporthal Calluna.
Ledenadministratie
Het ledenaantal bedroeg eind augustus 2022 203 leden. 104 Senioren (waarvan 48 recreanten),
44 jeugdleden, 24 CMV spelers en 31 overige (niet spelend lid, erelid, etc).
Om de ledenadministratie op orde te houden, is het belangrijk dat iedereen eventuele mutaties zo
snel mogelijk schriftelijk aan de ledenadministratie doorgeeft.
Jeannette Kok
secretaris

