Notulen van de 34e Algemene Ledenvergadering, boekjaar 2021 van Club
Centro, gehouden op zondag 27 februari 2022

1) Alle aanwezigen hebben de presen elijst getekend, er zijn 29 leden
aanwezig en er zijn geen mach gingen of verhinderingen afgegeven.

2) Om 12.00 uur was het statutair vereiste aantal leden nog niet aanwezig,
waarna de vergadering alsnog om 12.30 uur werd geopend door de
voorzi er Jacques Kikkert en de secretaris Wim Teuling. Een ieder werd
van harte welkom geheten.

3) Het bestuur hee over het boekjaar 2020 geen notulen kunnen maken,
aangezien de ALV door de Corona vorig jaar alleen digitaal
gecommuniceerd was.

4) Verslag bestuur:

a. Corona: De Corona hee Club Centro en haar leden de afgelopen 2
jaar behoorlijk parten gespeeld. Veel leden konden niet naar El
Campello komen en/of leden zagen er van af om met meerdere
mensen samen te komen. De contribu e- (-25%) en
sponsorinkomsten (-75%) waren sterk verminderd en ook de
baromzet verminderde met 20%. Tevens hee Club Centro geen
rechten en/of gebruik kunnen maken van subsidies etc om het
inkomstenverlies te compenseren.
b. Overleg: Bestuurlijk overleg hee regelma g plaatsgevonden en
ook het overleg met de barcommissie en website beheerder hee
regelma g plaatsgevonden.
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c. Dank: Het bestuur wil graag een ieder (ac viteiten, vrijwilliger,
helpende handen etc.) danken voor zijn of haar inzet om ook

d. Leden die ons ontvallen zijn: Het bestuur e leden van Club centro
wensen familie en dierbaren veel sterkte met het verlies hun
dierbaren. De vergadering hee de volgende leden met een
moment van s lte herdacht:

i. Irene Kanselaar,
ii. Michael Rushbrook,
iii. Neville Woodwine,
iv. Wim de Ridder,
v. Nel de Ridder
5) Verslag Ledenadm., sponsorinkomsten en website 2021.

a. Verslag Ledenadministra e: jaar 2017: 204 leden, jaar 2018: 201
leden, jaar 2019: 196 leden, jaar 2020: 189 leden en jaar 2021: 218
leden (gedurende het jaar 2021 hebben wij veel nieuwe bridge
leden mogen ontvangen. Tevens wil het bestuur een ieder
bedanken die gehoor hee gegeven aan de oproep om vrijwillig
hun contribu e of een dona e te storten. E.e.a. naar aanleiding
van onze oproep in het voorjaar 2021.
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b. Verslag Sponsorinkomsten: De sponsorinkomsten zijn nagenoeg
geheel weggevallen. Alleen Hospital Clinica Benidorm hee over
de jaren 2020 + 2021 inkomsten gegenereerd (Euro 650,= p.jr.) Alle
overige sponsoren en adverteerders zijn voornamelijk door de
Corona niet belast voor hun adverten es op de website en hun
yers in de vitrine van ons clubhuis. Het bestuur doet een dringend
beroep op leden om zich aan te melden als “rela ebeheerder” en
middels persoonlijke benadering onze sponsors/adverteerders
opnieuw te binden met CC. U kunt zich bij een van de
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gedurende 2021 Club Centro te ondersteunen. Wij hopen ook vor
dit jaar op Uw hulp te mogen rekenen.

bestuursleden opgeven. Conny Hoekstra zal alle adverten e-info,
templates etc. overdragen aan het bestuur.
c. Verslag Website oud: Ook in 2021 is onze website weer 50.000 x
bekeken en dit medium wordt alom zeer gewaardeerd. Na 12 jaar
ac ef beheer hee Conny Hoekstra (voorheen Conny en Roel) te
kennen gegeven hiermee in januari 2022 te stoppen. Wij danken
Conny hartelijk voor alle werkzaamheden en ini a even
gedurende deze periode.

Verlag Website nieuw: Het bestuur hee besloten (aangezien een
website dermate belangrijk is voor leden, geïnteresseerden en
sponsoren/adverteerders) dat Club Centro zo snel mogelijk een
nieuwe website in gebruik wil nemen. Wij hebben een van onze
leden, Dhr. Cees Pannekoek bereid gevonden deze nieuwe website
te voorzien van een func oneel ontwerp en deze te bouwen. Met
hulp vanuit de club wordt hier hard aan gewerkt en de verwach ng
is dat de 2e hel van maart deze opera oneel is. De bedoeling is
dat met enige regelmaat nieuwe func es aan de website zullen
worden toegevoegd. Ook is het de bedoeling dat de website op de
smartphone net zo’n pre ge “look en feel” hee als op de tablet
of laptop/pc.
6) Verslag ac viteiten: Gedurende de 2e hel 2021 constateerden wij dat
het verenigingsleven weer toeneemt. Ook willen wij de wandel
coördinatoren hartelijk danken. Na ruim een jaar kunnen leden op de
oneven weken op de woensdag weer wandelen. Ook is het nu mogelijk
om op de maandagmorgen te tennissen. Tevens zijn nieuwe ac viteiten
geïntroduceerd en/of op de kalender van Club Centro geplaatst. We
hebben 1x per maand een enthousiast zangkoor en een bingo middag.
Op de ALV is besloten dat alle dinsdagac viteiten voortaan om 14.00
gepland worden.
a. 1e dinsdagmiddag van de maand:
belangstellenden

“Inloop” voor leden en
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b. 2e dinsdagmiddag van de maand:
“Zangmiddag”, voor leden
een ieder die wil zingen is van harte welkom

“Inloop” voor leden en

d. 4e dinsdagmiddag van de maand:
“Bingo” besloten en alleen
voor leden (i.v.m. regelgeving Spanje)
e. Alle dinsdagmiddagen v/d maand: “Biljarten” voor leden, gaarne
eerst contact opnemen met Wim Teuling (wimteuling@live.nl)
Oproep vacature: Het bestuur hee een nieuwe func e toegevoegd:
“bestuurslid ac viteiten”. Deze func e is in het leven geroepen om de
belangen van elke ac viteit en/of evenement op elkaar af te stemmen en
coördineren. (Gaarne reac es aan een bestuurslid)

7) Financieel overzicht 2021 en Begro ng 2022
Alle aanwezige leden hebben een uitvoerige Verlies- en Winst Rekening
en Balans boekjaar 2021 ontvangen. Deze cijfers zijn afgezet tegen
Actueel 2020, begro ng 2022 en met een referen e naar 2019 als zijnde
geen corona-jaar. Voor het tweede achtereenvolgende boekjaar hee
Club Centro een nancieel verlies geleden van Euro 5.000,= Dit verlies
komt met name door Corona gerelateerde aangelegenheden, waarbij de
inkomsten verminderden en de vaste kosten doorliepen, t.w.;
horecaslui ngen, minder bezoek van leden (veel lagere baromze en en
lagere inleggelden van de ac viteiten) en het niet belasten of verlies van
sponsoren/adverteerders.
Ook voor 2022 verwachten wij nog een verlies van Euro 2.500,= maar
zullen wel trachten onze adverteerders en sponsoren te benaderen voor
nieuwe samenwerking.
De reserves van Club Centro zijn verminderd met de verliezen, maar de
nanciële reserves staan niet onder druk en naar verwach ng ook niet
voor het jaar 2022.
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a. Begro ng: De aanwezige leden gaan akkoord met de begro ng
2022.
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c. 3e dinsdagmiddag van de maand:
belangstellenden

8) Verslag kascommissie boekjaar 2021: Dhr. Tijmen Titzing en Mevr. Aa e
van Kalken hebben namens de leden zi ng in de kascommissie 2021.
Voor het jaar 2022 is mevr. Aa e van Kalken statutair niet herkiesbaar.
De kascommissie hee de boekhouding / administra e gecontroleerd en
steekproefsgewijs bekeken. Op advies van de kascommissie is een
voorzienig getro en voor een verzekeringspremie. Op alle verdere
punten en vragen werd tot tevredenheid geantwoord en de
kascommissie stelt de leden (ALV) voor om het bestuur decharge te
verlenen.
a. Voorstel tot decharge:
decharge verleend.

De aanwezige leden hebben het bestuur

b. Kascommissieleden 2022:
Dhr. Tijmen Titzing stelt zich
opnieuw beschikbaar. Het bestuur zal veri ëren of een aanmelding
voor een tweede kascommissielid nog gestand wordt gedaan.
Anders zal een andere kandidaat benaderd worden die zich al
hee gemeld bij het bestuur.
9) Toelich ng urgente aangelegenheden 2022:

a) Nieuwe inschrijving Club Centro: en opstellen nieuwe statuten. Dhr.
Wim Teuling gee aanwezige leden een toelich ng op de
noodzakelijke nieuwe inschrijving. Dit onderwerp is ook al toegelicht
in de ALV 2020 en op dit moment is onze advocaat bezig met de
laatste werkzaamheden. (Club Centro voldeed niet meer aan de
we elijke eisen zoals gesteld door de regioregering van Valencia en
kon derhalve niet meer rapporteren van voor verenigingen verplichte
aangelegenheden. Ook de aansprakelijkheid voor bestuurders waren
niet langer gewaarborgd. Tevens hee het bestuur direct weer de
mogelijkheid om een eigen bankrekening te openen. Wij houden u op
de hoogte via onze website indien veranderingen ingaan.
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b) De nieuwe statuten Club Centro: op verzoek van de leden (ALV) zal
Mevr. Aa e van Kalken de statuten voor de nieuwe inschrijving
afze en tegen de bestaande oude statuten. Hiervoor zal het bestuur
Mevr. Van Kalken voorzien van voorlopige stukken zoals die op dit
moment voorhanden zijn. De mogelijke adviezen zullen met het

bestuur besproken worden en indien noodzakelijk zullen de
aanpassingen doorgevoerd worden in de nieuwe statuten.
c) Het huurcontract eindigt maart 2023. Het bestuur (en vele leden)
hee de voorkeur uitgesproken om op de huidige loca e te kunnen
blijven. Het huidige huurcontract is niet heel guns g voor Club Centro,
dat vereist aanpassingen en het bestuur hee ook aangegeven dat wij
het pand in goede en ne e condi e willen brengen. Dit zal van twee
kanten (verhuurder en huurder) investeringen vergen. Wij houden u
op de hoogte via onze website.

10) Bestuursverkiezing
a. Alle huidige leden zijn statutair a redend, Dhrn. Jacques Kikkert en
Wim Teuling stellen zich beiden herkiesbaar.
i. De ALV gaat akkoord met deze herbenoemingen.
b. Vacature penningmeester, Dhr. John Maas hee zich beschikbaar
gesteld als Penningmeester
i. De ALV gaat akkoord met deze benoeming
c. Vacature nieuw: Coördinator ac viteiten
i. De ALV gaat akkoord met deze nieuwe vacature

11) Rondvraag en slui ng: Mevr. Conny Hoekstra en Dhr. Ton Ariaans
zouden het op prijs stellen indien andere c.q./alle ac viteiten de
mogelijkheid hebben om hun eigen evenementen te organiseren.

(Ter toelich ng van bestuur),
de Jeu de Boulers organiseren met enige regelmaat na a oop van het boulen op de
zaterdag en evenement, b.v.; Valen jns toernooi met bbq, pannekoeken eten, kerststamppot etc.
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We hebben het dus niet over clubevenementen, zoals nieuwjaarsborrel,
seizoensopening, ALV, koningsdag etc. die voor alle leden toegankelijk is)

Na enige toelich ngen v.v. kon het bestuur posi ef instemmen met dit
verzoek, mits iedere ac viteit dezelfde voorwaarden kan accepteren.
1) De ac viteitenleider is verantwoordelijk voor het evenement, zijnde:
a) Afstemmen datum en barbenodigdheden met barcommissaris.
b) Organisa e catering, gebruik keuken en schoonmaak
c) 25% opslag op de inkoopkosten catering/maal jden t.b.v.
marge-afdracht aan Club Centro.
d) Drank/verteringen is omzet Club Centro volgens prijslijst
e) Alle helpende handjes zelf regelen (keuken/bar/schoonmaak)
f) Alle evenementen zijn bedoeld ter ondersteuning van een
ac viteit
g) Alle evenementen zijn alleen toegankelijk voor leden
h) Een evenement kan een andere ac viteit niet hinderen
i) Het bestuur vraagt alle ac viteiten om rekening te houden met
de belangen van omwonenden.

2) Tijdens de ALV is geopperd om de 10 ri enkaart weer in te voeren.
Momenteel kennen wij een eenmalig introducee-schap. Het bestuur
zal met een voorstel terugkomen.

Het bestuur dankt een ieder voor hun belangstelling en bijdrage aan deze ALV,
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Bestuur sociëteit Club Centro

