Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Club Centro gehouden in het
clubgebouw op 16 februari 2020.
1. Opening en mededelingen:
Om 12 uur was het statutair vereiste aantal leden nog niet aanwezig.
Met een half uur vertraging werd de vergadering om 12.30 uur geopend door voorzitter Jacques
Kikkert. Hij heette iedereen van harte welkom.
Vorig jaar 30jarig jubileum gevierd en dit is de 31ste ledenvergadering.
Hij stelde de interim secretaris Jan van Baaren voor aan de leden, die het secretariaat het
afgelopen jaar heeft overgenomen van Piet Poppe, en de notulist Aafke van Kalken.
Drie leden zijn in 2019 overleden die wilde hij eerst herdenken.
Mevrouw Chrisje van Aanholt in september, de heer Robin Binnenweg en mevrouw Mieke van
Eijl in oktober. Alle drie waren ze al vele jaren lid van de club. Ze werden in stilte herdacht.
2. Noteren van de namen van de aanwezigen:
35 leden aanwezig. Geen machtigingen afgegeven.
3. Notulen van de Algemene Leden Vergadering van 10 februari 2019:
Iedereen heeft een exemplaar daarvan ontvangen.
Vanuit de vergadering zijn er geen op- of aanmerkingen op die notulen en werden door de
vergadering goedgekeurd.
4. Verslag ledenadministratie 2019:
Hennie van Heiningen heeft de ledenadministratie onder haar hoede. Eind 2019 waren er 196
leden. Inmiddels zijn er 35 nieuwe leden ingeschreven!
5. Verslag Adverteerders & Website 2019
Conny Hoekstra bracht verslag uit over de adverteerders en de website.
In 2019 hebben we een mooi bedrag aan advertentie inkomsten kunnen genereren. Het concept
van website plus publicatie in de vitrinekast in ons clubgebouw is bij de adverteerders goed
ontvangen. De website wordt veelvuldig bekeken. In 2019 meer dan 50.000 keer. Inmiddels
totaal al meer dan 250.000 keer. Een mooi resultaat.
Complete verslag staat op onze website.
6. Verslag Activiteiten in 2019
Dit verslag is nu opgesteld door Conny Hoekstra. Joep Malestein deed dit altijd maar door ziekte
van zijn vrouw Jeanette heeft hij dit niet kunnen uitwerken.
De uiteenlopende activiteiten in 2019 mochten zich wederom verheugen op een goede
belangstelling.
Het uitgebreide verslag staat op onze website.
Joep doet nog wel een oproep voor nieuwe wandelleiders. Meldt u aan bij het bestuur!
Voorts blijft Calor Radiante ook in 2020 sponsor van de Jeu de Boules competitie.
7. Verslag financieel overzicht 2019.
Alle aanwezigen hebben voor de vergadering een exemplaar van dit financieel overzicht in
ontvangst genomen. Catharinus Ringeling geeft een toelichting op dit overzicht.

De Bridge, Jeu de Boules, Contributies en Adverteerders zorgen voor de grootste inkomstenpost.
Qua uitgaven is het Clubgebouw (huur, energie, water, onderhoud, belastingen etc.) de grootste
kostenpost. We hebben het jaar 2019 wel kunnen afsluiten met een positief resultaat.
De fooienpot staat vanaf nu apart vermeld op de begroting. Dit geld komt ten goede aan het
Dankjewel etentje dat ieder jaar voor de vaste vrijwilligers wordt gegeven.
Er waren geen vragen vanuit te zaal. Het financieel overzicht is akkoord zoals het is
gepresenteerd.
Hennie van Heiningen dankt hij heel hartelijk voor al haar dagelijkse werk aan de financiële
afhandeling en boekingen. Zij werken goed samen om het zo duidelijk mogelijk te verwerken.
Voorzitter dankt beiden voor het vele werk!
8. Verslag van de kascontrolecommissie.
De kas controle is gedaan door Aafke van Kalken en Anne van der Werf. Doordat Ruud van
Velthuijsen door ziekte verhinderd was heeft Aafke die taak van hem overgenomen.
Anne voerde het woord namens de commissie. Zij hebben op 30 januari 2020 de boekhouding
gecontroleerd en steekproefsgewijs bekeken. Op alle vragen werd tot tevredenheid geantwoord
en zij stellen de vergadering voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen
ten aanzien van het door hen gevoerde financieel beleid
Een ondertekende verklaring wordt aan de voorzitter overhandigd.
9. Begroting 2020.
Catharinus geeft toelichting. Ook daarvan hebben alle aanwezigen een exemplaar ontvangen.
Aan de hand van de cijfers van in- en uitgaven van 2018 en 2019 is deze begroting
samengesteld. De post voor inkomsten van adverteerders is op verzoek van Conny Hoekstra wat
naar beneden bijgesteld en is in deze begroting verwerkt. Er wordt de leden gevraagd om
assistentie bij deze voor de club belangrijke taak. Voorzitter dankt Catharinus voor zijn
toelichting.
Voorzitter vertelt nog dat er dit jaar het één en ander is gewijzigd in de taken. Bestuurs- en
commissiefuncties zijn uit elkaar gehaald. Vanaf maart is er een barcommissie, o.l.v. Jan van
den Bosch, met o.a. medewerking van Piet Schortinghuis, tijdelijk Gert-Jan Eshuis die later wordt
vervangen door John Weij. Één van de taken is om de marge op in- en verkoop op peil te
houden. Dit is voor 2019 goed gelukt.
Ton Ariaans laat weten zich aangesproken te voelen. Hij heeft in het verleden ook eenzelfde
marge weten te behalen. Dat de marge over 2018 lager was kwam met name door de geboekte
beginvoorraad. Voorzitter kent alleen de cijfers van de afgelopen 2 jaar. Het was niet de
bedoeling iemand te kort te doen. Hij ziet nu dat de verandering die is doorgevoerd werkt.
10. Voorstel tot décharge van penningmeester en overig bestuur.
Voorzitter vraagt de vergadering akkoord te gaan met het verlenen van décharge van
penningmeester en overig bestuur. Unaniem wordt dit verleend. Waarvan akte.
11. Bestuursverkiezing.
Voorzitter Jacques Kikkert – herkiesbaar;
Bestuurslid Boy Kanselaar – afgetreden en niet herkiesbaar;
Jan van Baaren heeft in 2019 als ad interim secretariaat overgenomen – hij is nu verkiesbaar als
secretaris en tevens vicevoorzitter (dit laatste omdat voorzitter Jacques niet het volle jaar in
Spanje is en Jan wel. Zij staan bijna dagelijks met elkaar in contact en kunnen elkaar goed
aanvullen);
Wim Teuling is de nieuwe kandidaat bestuurslid;
Penningmeester – vacant; geen kandidaat
2e bestuurslid – vacant; geen kandidaat
De vergadering gaat na peiling van de stemmen met deze nieuwe samenstelling van het bestuur
akkoord.
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- Jacques Kikkert
- Jan van Baaren
- Jan van Baaren
- Wim Teuling (Algemene zaken in Clubhuis)
- vacant
- vacant

De financiële administratie wordt nu verzorgd door Hennie van Heiningen en Catharinus
Ringeling, de ledenadministratie eveneens door Hennie. Op deze manier werkt het fantastisch.
Toch zou een penningmeester die ook deel uitmaakt van het bestuur heel welkom zijn.
Naast het bestuur is er nog:
a. Een barcommissie: (Jan van den Bosch aanspreekpunt);
b. Evenementencommissie: (Paula Weij is het aanspreekpunt - voor overall activiteiten en op
verzoek van de activiteitenleiders ook bij andere activiteiten.);
c. Commissie Onderhoud Clubhuis: Kees Sterk en Peter Jankovsky.
Buiten het bestuur om draait de vereniging al 30 jaar op vrijwilligers. Des te meer mensen zich
daarvoor beschikbaar stellen des te beter. Er zal een lijst worden samengesteld van: Wie doet
Wat met telefoonnummers en email adressen!
Hierna volgt een korte pauze
12. Benoeming leden van kascontrolecommissie.
De heer Anne van der Werf en Mevrouw Aafke van Kalken stellen zich beschikbaar om deze
taak op zich te nemen en worden als zodanig benoemd.
13. Voorstel tot wijziging Statuten.
Bij de vergaderstukken hebben de aanwezige leden een voorstel ontvangen voor de wijziging
van artikel 15 van de Statuten van Club Centro.
Dit artikel gaat over de verantwoordelijkheden van een vereniging en de verantwoordelijkheden
van het bestuur. Zowel civiel als rechterlijk.
Voorzitter licht één en ander toe.
Er kunnen zich situaties voordoen die niet door de statuten zijn geregeld en waar moeilijk een
oplossing voor is te vinden. Dit werpt dan een beperking op voor het bestuur.
Een oplossing is dan een wijziging of een aanvulling op de statuten.
Ook kan er voor dagelijkse zaken een “huishoudelijk regelement” worden opgesteld waarmee er
voor de vrijwillige medewerkers (commissies, activiteiten, gebruik bar, openings- en sluitingstijen,
brandveiligheid, talen etc. algemeen en specifiek) een éénduidige werkbare situatie is waar
iedereen van op de hoogte is. Het wordt dan veel makkelijker voor een “nieuwe vrijwillige
medewerker” om zich in te werken.
Een voordeel is dat een huishoudelijk regelement makkelijk is aan te passen zonder dat daar een
notaris voor nodig is. Ons huidige huishoudelijk reglement zal daarom nauwgezet worden
bekeken en daar waar nodig worden aangepast.
Voorzitter memoreerde dat er zich het afgelopen jaar een situatie had voorgedaan die niet
statutair kon worden opgelost. Uiteindelijk na bijna een jaar is dit “opgelost” Dit had te maken met
bestuurlijke verantwoordelijkheid en is nu nog niet in de statuten verwerkt.
Wat moet er gebeuren wanneer een bestuursfunctie komt te vervallen of niet meer kan worden
uitgeoefend door overlijden, ziekte of door direct neerleggen van de functie?
Om dit te regelen worden ook de statuten nauwgezet bekeken en daar waar nodig aangepast.
Voorzitter had een tekstvoorstel opgesteld. Daar is in de vergadering over gediscussieerd.
Afgesproken is dat er een definitieve tekst wordt opgesteld en besproken met een notaris,
Als die akkoord geeft houden we een extra Algemene Ledenvergadering waarin deze wijziging
c.q. aanvulling kan worden bekrachtigd en bij de notaris kan worden getekend.

14. Mededelingen van het bestuur
Voorzitter memoreert: Het jaar 2019 was een jaar met veranderingen en ook een jaar met veel
nieuwe initiatieven. Bestuurswisselingen, een barcommissie, meer leden om de inloopochtenden
te coördineren en veel nieuwe initiatieven o.a. om de club festiviteiten en het onderhoud van het
clubhuis te ondersteunen. We mogen hier best heel trots en tevreden over zijn.
Hij wil graag 4 leden in het bijzonder danken. Deze 4 leden hebben mede het gemis van een
volledig bestuur in 2019 weten te compenseren en ervoor gezorgd dat de continuïteit en
financiële verantwoording heeft kunnen plaatsvinden. Hij wil hiervoor zijn grote erkentelijkheid
betuigen aan: Catharinus Ringeling, Hennie van Heiningen, Conny Hoekstra en Aafke van
Kalken.
Voorts bedankt hij bij deze nog hartelijk de oud - penningmeester Leen Jordaan en de oudInterim – secretaris Piet Poppe voor hun werk voor de vereniging.
Ook Boy Kanselaar bedankt hij voor zijn bestuurstaken. Boy heeft besloten zich niet verkiesbaar
te stellen maar voortaan alleen nog de Jeu de Boules activiteit te ondersteunen.
Hij heeft voor hen allemaal een fles wijn als dank voor hun inzet.
Wat hij zeker wil memoreren is de inzet en betrokkenheid van al onze activiteitenleiders en
overige vrijwilligers. Zonder hen zou onze club geen bestaansrecht hebben. Het bestuur heeft
hen (naar goed jaarlijks gebruik) een heerlijk diner/buffet aangeboden. Hetgeen grotendeels is
betaald uit de fooienpot. Hartelijk dank voor jullie giften ze worden goed gebruikt!
Tot slot, al die hulp voor de bardiensten tijdens onze activiteiten. Ook hiervoor onze grote dank.
Of het nu de nieuwjaarsborrel is, aangekleed met schalen vol appelbeignets of de stampotten
van de jeu-de-boulers. Al deze initiatieven en inzet maakt dat onze Club Centro zo bijzonder is
en hopelijk kan blijven.
De nieuwe activiteiten commissie kan nog enige hulp gebruiken. Het is geen dagtaak, maar zo af
en toe een uurtje. Bardiensten bij evenementen, inkoop huishoudelijke producten etc.
Ook is er nog de functie van contactpersoon voor en met onze leden. Dit staat hoog op het
verlanglijstje. Zodat we leden die het moeilijk hebben kunnen steunen met een blijk van
medeleven, even bellen of een kaartje sturen. Het Bestuur heeft daar momenteel t weinig zicht
op en wil dat graag anders doen. Uiteindelijk willen wij graag een sociaal trefpunt zijn voor alle
leden van onze club. Corrie van der Meulen gaf zich op als contactpersoon.
Gevraagd wordt of als iemand weet dat er met iemand iets aan de hand is dat wordt
doorgegeven aan de contactpersoon. Het bestuur wil ook graag deze informatie.
De AED is gemaakt en er is contact met Hospital Clinica Benidorm om binnenkort een
demonstratie te verzorgen voor het gebruik ervan. Wim Teuling wil wel graag dat die
demonstratie in het Nederlands gebeurt. Het is een Nederlandse AED.
Iedereen is het ermee eens dat er een nieuwe demonstratie wordt gegeven.
Ook is er een EHBO-trommel in de zaal. Maar moet zichtbaar zijn voor iedereen.
Voorts hebben Wim en Jan de laatste maanden contact gehad met de gemeente El Campello.
Deze willen wat voor onze Club organiseren uit dank voor het gebruik van ons clubhuis tijdens de
verkiezingen.
Na overleg is besloten te kiezen voor een gezellige middag of avond met muziek. De definitieve
datum en invulling wordt nog aan gewerkt.
31 mei 2020 staat er een Kersenbloesemrit op het programma. Men kan daar op inschrijven voor
€33 per persoon incl. vervoer, dinertje en muziek.
Jan gaat binnenkort met de organisatie om de tafel zitten om meer te organiseren, Aafke van
Kalken wil hem daar wel bij helpen.

15. Rondvraag
a. Josée Kort vraagt wanneer het feest van de Gemeente wordt gegeven. Dit kan op zondag
of woensdag als er verder geen activiteiten zijn. Dit wordt met de gemeente besproken.
Als het niet op zondag kan dan op woensdag als er niet wordt gewandeld.
b. Dina Doek vraagt wanneer wij overgaan tot het invoeren van een knipkaart voor de bar.
Zij legt het gebruik daarvan uit. In de eerstvolgende bestuursvergadering zal dit worden
besproken.
Om 14.30 sluit Voorzitter de vergadering en dankt allen voor hun aanwezigheid en wenst hen
verder een prettige dag.
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