
    

Vrienden Meer Vogels ’60 
       
Rekeningnummer NL08RABO0336478070 
Correspondentie adres:  
Geesterweg 14a 
1921 BX Akersloot 
 

Notulen vergadering 18, 04 november 2020 

 
Voorwoord: 
COVID-19 (ofwel corona in de volksmond) heeft ook aan onze jaarlijkse enerverende vergadering een 
heel andere draai gegeven. Met onze vooruitziende blik zijn wij ook onze gebruikelijke voorbereidende 
vergadering al in de Zoom-vorm gaan houden. Eerst op mijn telefoon (die gaf daarop de geest) en 
daarna op de laptop was dat prima te doen. Derhalve besloten wij ook de ledenvergadering van 4 
november op deze manier te laten doorgaan. 

 
1. Opening 

Hoe leuk was dat! 
Eén voor eén verschenen daar de hoofden op het scherm. Met en zonder geluid, met bergen of een 
zwembad op de achtergrond en allemaal met hun eigen koffie of thee. 
De voorzitter stelt voor dat hij voor zichzelf nog even een kopje koffie haalt en daarna de vergadering 
om 20.35 gaat starten. 
Onze technische man en secretaris Jacco moest verstek laten gaan in verband met zijn nieuwe baan 
als datascout, dus Paul en ik stonden voor 2 uitdagingen: de techniek en de notulen. 
Deze hebben wij eerlijk verdeeld. Paul zijn aandeel was prima verzorgd, nu het mijne nog… 
 
Aanwezig (niet in volgorde van verschijning): Susan Bron, Susan Krom, Benthe van Baar, Anna van 
Baar, Dorien van Baar, Harry Lute, Margot Admiraal, Marja Buur, Debbie Velzeboer en Hennie 
Velzeboer, Paul Sap en Fridthjof Koomen. 
 
Afberichten: Marco Buur, Annick de Beurs. Verdere afzeggingen waren er niet, dus waarschijnlijk 

hadden velen van jullie moeite met het inloggen op zoom       !! 

 
2. Ingekomen stukken, verslag kascontrole-commissie en mededelingen bestuur 

Er zijn 4 nieuwe steunaanvragen binnengekomen en eentje welke reeds door het bestuur voor de 
vergadering was toegekend. 
Verslag kascontrole commissie met goedkeuring; Paul laat heel trots de goedkeurende 
handtekeningen in beeld voor de camera zien!   
 

3. Notulen vorige vergadering 
Deze zijn unaniem goedgekeurd. De jaarlijkse discussie over allerlei kleinigheden ontbreekt (helaas) 
door de onwennigheid met de digitale omstandigheden (microfoon aan/uit en in of uit beeld…) 
 

4. Financieel Overzicht 
Het financieel overzicht ziet er prima uit! Er is nog wat geld in kas en samen met het geld van dit jaar 
hebben wij ongeveer € 1.500 te besteden. Complimenten aan de penningmeester over de cijfers en 
de uitleg. Er is geen mens die verder iets durft te vragen. 
 

5. Bestuursamenstelling 
Fridthjof is aftredend dit jaar. Heeft zich wederom beschikbaar gesteld (dat zal zo langzamerhand wel 
eén van zijn laatste termijnen zijn voor zijn pensioen). Er zijn geen tegenkandidaten online en 
unaniem wordt hij herkozen. 
  

6. Kascontrolecommissie 
De financiële gang van zaken is dit jaar gecontroleerd door de familie van Baar (Dorien en Anna). 
Gelukkig hebben zij de controle toen nog niet digitaal hoeven doen en mochten zij gezellig bij Paul op 
de thee. De kascontrolecommissie wordt onder luid applaus bedankt voor het uitvoeren van deze taak. 
 
Aftredend is dit jaar Dorien. Bedankt voor de twee jaar controle! 
Anna blijft en Robert Logman neemt het stokje over. En dan wordt het weer tijd voor een andere van 
Baar (Benthe) om alvast op de reservebank warm te draaien. 
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7. Behandeling steun-aanvragen 
I  >  Extra training herfstvakantie B en C jeugd € 107 – reeds toegewezen bestuur 
II >  Extra training kerst en voorjaarsvakantie B en C jeugd € 481 
III>  Extra loopladder € 30 
IV>  Statief voor smartphone om wedstrijden op te nemen voor toeschouwers thuis € 30 
V >  Mobiel pinapparaat (aanvraag bestuur) € 99 indien dit technisch mogelijk is 
 
Het is een makkelijke avond en het levert geen noemenswaardige discussies op. Er is geld genoeg 
beschikbaar, de aanvragen zijn netjes ingediend en de doelen zijn zeker de bijdrage waard. 
 
      7a. Fotolijstjes Debbie/Paul 
De fotolijstjes van Debbie zijn vorig jaar van opslag veranderd (Paul kijkt verwonderd in zijn camera 
omdat hij zich niet kan herinneren dat hij deze heeft meegenomen). Debbie geeft aan dat zij ze mee 
had en niet mee terug. Misschien n0g in de handbalkantine?  
Nou ja, op de mail van Paul om teamfoto’s voor in de lijstjes (maar waar zijn deze….) heeft hij vorig 
jaar geen reactie gekregen. Hij gaat nogmaals mailen, waarna er waarschijnlijk nieuwe lijstjes moeten 
komen…. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd. 
 

8. Jaarlijkse activiteit VMV’60 
De VIP avond was weer een groot succes en is zeker voor herhaling vatbaar. Alleen gezien de 
huidige situatie met corona zal dit niet mogelijk zijn en daarom wordt met ieders instemming besloten 
om dit jaar de activiteit over te slaan. Het geldt wat daardoor overblijft laten wij even in de pot. 
 

9. Rondvraag 
Er zijn geen verdere vragen. 
 

10. Sluiting 
Voorzitter sluit al om 21.15 uur de vergadering. Wat een efficiënte vergadering! Maar volgend jaar wel 
weer in de kantine hoor! Veel gezelliger…. 
 
 
Namens de VMV’60, Fridthjof Koomen 


