Algemene Ledenvergadering sociëteit Club Centro
El Campello, 27 februari 2022

AGENDA:
1) Noteren namen van de aanwezige leden

2) Opening en mededelingen

3) Notulen van de ALV d.d. febr. 2021 niet gemaakt i.v.m. digitale communica e.

4) Verslag bestuur 2021

5) Verslag ledenadministra e 2021, sponsorinkomsten en website Club Centro 2021

6) Verslag Club Centro ac viteiten 2021

7) Verslag nancieel overzicht 2021 en Begro ng 2022

8) Verslag kascommissie 2021 (Tijmen Titzing en Aa e van Kalken)

9) Toelich ng bestuur urgente aangelegenheden 2022:

10) Bestuursverkiezing

11) Rondvraag en slui ng
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Jacques Kikkert

(2) Opening en Mededelingen:
Het bestuur is verheugd dat de Algemene Ledenvergadering van sociëteit Club Centro dit jaar weer in
aanwezigheid van de leden gehouden kan worden en heet u allen van harte welkom.

(3) Notulen Algemene Ledenvergadering Club Centro 2021
Er zijn geen notulen gemaakt van deze (digitale) vergadering

(4) Verslag bestuur:
Corona: Veel regelgeving, angst voor besme ng en geannuleerde reizen naar Spanje hebben ook
gedurende 2021 een nadelige impact op het verenigingsleven van Club Centro gehad. Ook m.b.t. de
nanciën hee deze periode ons behoorlijk parten gespeeld. Zie hiervoor verslag nanciën 2021 en
digitaal verslag nanciën 2020.
Overleg: Bestuurlijk overleg hee meerdere keren plaatsgevonden en er is ook middels mail- en
telefonisch verkeer overleg geweest. Ook hee het bestuur regelma g overleg gehad met de
barcommissie, administra e en website beheer om e.e.a. met elkaar af te stemmen.
Dank: Het bestuur wil graag een ieder (ac viteitenleider, vrijwilliger, helpende handen etc.) danken
voor zijn of haar inzet om Club Centro gedurende 2021 te steunen. Wij hopen ook in 2022 op Uw
steun te mogen rekenen.
Leden die ons ontvallen zijn:
Irene Kanselaar, Michael Rushbrook, Neville Woodwine, Wim de Ridder, Nel de Ridder
Het bestuur en leden van Club Centro wensen familie en dierbaren veel sterkte met het verlies van
hun dierbaren. Wij vragen u een kort moment van s lte ter nagedachtenis aan deze leden.

(5) Verslag Ledenadministra e:
Ledental per 31-12-2017:

204

Ledental per 31-12-2018:

201

Ledental per 31-12-2019:

196

Ledental per 31-12-2020:

189

Ledental per 31-12-2021:

218

*

Het bestuur wil een ieder hartelijk danken voor de vrijwillige dona e / lidmaatschapsbijdrage die wij
mochten ontvangen op onze oproep van het voorjaar 2021.
*Voor 2021 hebben wij 17 afmeldingen ontvangen en 46 nieuwe leden mogen begroeten.
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(5b) Sponsorinkomsten: (actueel 2018; euro 3.250,=)
Sponsorinkomsten 2019:

Euro

2.790,=

Sponsorinkomsten 2020:

Euro

650,= (Hospital Clinica Benidorm 100%)

Sponsorinkomsten 2021:

Euro

650,= (Hospital Clinica Benidorm 100%)

Gezocht: Het bestuur zoekt met spoed een of meerdere vrijwilligers die deze bron van inkomsten
weer willen oppakken en daarmede onze sponsoren weer ac ef aan Club Centro te koppelen.
Alle sponsoren/adverteerders hebben exposure op de website en de vitrine in het clubhuis.

(5c) Verslag Website:
Onze website is gedurende 2021 ruim 50.000 keer bekeken en dit medium wordt alom zeer
gewaardeerd.
Na 12 jaar ac ef beheer door Conny Hoekstra (voorheen Roel en Conny), hee Conny te kennen
gegeven hiermee te stoppen. Wij willen Conny hartelijk danken voor alle werkzaamheden en
ini a even om de website gedurende de afgelopen 12 jaar te beheren. Het is duidelijk dat deze
website aan leden en belangstellenden voorzien hee in de behoe e meer informa e over Club
Centro op te kunnen vragen.
In overleg en met hulp van Conny hee het bestuur besloten een nieuwe website onder leiding van
Dhr. Cees Pannekoek te bouwen. Deze website zal sterk interac ef met leden en ac viteiten kunnen
communiceren, waarbij ook poten eel nieuwe leden makkelijk hun vragen aan de ac viteitenleider
middels mailadressen kunnen stellen. Ook bekijken wij de mogelijkheid om nieuwe func es toe te
voegen etc. Momenteel zijn we druk bezig met het func oneel ontwerp en invoeren van data en
willen wij het mogelijk maken dat het “look en feel” ook op de smartphone net zo pre g te lezen zal
zijn is als op een tablet of pc. Wij wensen Cees Pannekoek veel succes met de bouw van onze nieuwe
website.

(6) Verslag ac viteiten 2020:
Ondanks dat veel leden nog niet in Spanje zijn en veel leden angst hebben voor het Corona virus en
moeite hebben om met meerderen tezamen te komen, zien wij dat het verenigingsleven toeneemt.
In het bijzonder een hartelijk dank aan de wandel coördinatoren, die het mogelijk maken om weer
mooie wandelingen te organiseren. Iets waar heel veel leden naar hebben uitgekeken.
Nieuwe ac viteiten zijn geïntroduceerd om de diversiteit van ac viteiten te vergroten, t.w. 1x per
maand op de dinsdagmiddag het zangkoor en 1x per maand op de dinsdagmiddag de bingo. Beide
ac viteiten zijn goed ontvangen en wij hopen op een succesvolle voortze ng.
Gezien de geringe opkomst bij de dinsdagmorgen ko e-inloop is besloten deze ac viteit /
kennismaking voor nieuwe leden 1x per maand op de dinsdagmorgen te organiseren.
Het bestuur zoekt nog een nieuw bestuurslid die de coördina e en afstemming van alle ac viteiten
op zich wil nemen.
Het spreekt vanzelf dat wij nog steeds hopen dat er zich (nieuwe) leden willen aanmelden om onze
ac viteiten te helpen ondersteunen of coördineren.
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(7) Verslag Financieel overzicht 2021 en Begro ng (budget) 2022:
Allereerst graag wederom onze grote erkentelijkheid voor een jaar lang de leden administra e
bijhouden en de administra eve en nanciële muta es en verslaggevingen maken. Beste Hennie van
Heiningen en Catharinus Ringeling, namens bestuur en alle leden weer heel hartelijk dank!
7a) Presenta e nanciële rapportage club Centro 2021 (ALV, 27-02-2022) in Excel bijlage.

8) Verslag kascommissie 2021 (Tijmen Titzing en Aa e van Kalken)
8a) Verslag tot decharge van bestuur (kascommissie)
8b) Dank aan kascommissie en benoeming leden van de kascommissie voor 2022

9) Toelich ng urgente aangelegenheden 2022:
9a)

nieuwe inschrijving Club Centro en opstellen nieuwe statuten

9b)

huurcontract eindigt maart 2022: verlengen of beëindigen

10) Bestuursverkiezing
a. Alle leden zijn statutair a redend.
Dhrn. Jacques Kikkert en Wim Teuling stellen zich beiden herkiesbaar
b) Vacature penningmeester.
Dhr. John Maas hee zich beschikbaar gesteld als Penningmeester
c) Openstaande vacature:
Bestuurslid coördina e Club Centro ac viteiten

11) Rondvraag en slui ng

Met hartelijke dank voor Uw belangstelling en bijdrage aan deze ALV,
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Bestuur sociëteit Club Centro

