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Notulen Algemene Ledenvergadering BSV AZ 9 juni 2021 

Aanwezig: 33 leden, 6 bestuursleden, 18 schriftelijke machtigingen (zie bijlage); verslag Jale Stravers 

Voorzitter Aad Kuin stelt zich voor. Stukken zijn 1 dag de laat gekomen. Zijn er nog vragen over de 

stukken? 

Henk Degenhart wil een punt maken: er wordt steeds geroepen dat er meer dan 500 leden zijn. Henk 

heeft stickers gemaakt en het is opgevallen dat er maar 250 leden in het systeem staan. Als niet 

iedereen een brief heeft gekregen, is de vergadering statutair niet correct. Aad legt uit dat er meer 

leden zijn. Henk heeft nog een punt: dechargeren van Miriam van Aller en Henk Degenhart. Aad: 

daar komen we op terug bij punt 4. Geen andere toevoegingen.  

1. Verslag ALV 12-12-2019. We gaan niet vragen stellen n.a.v. of discussiëren over het verslag. 

Henk zegt dat het niet correct is wat er nu gedaan wordt. Er is een klacht ingediend n.a.v. het 

verslag en daar is niet op geantwoord. Als het niet opgepakt is door het bestuur, moet het 

gemeld worden. Aad geeft het woord aan Barbara. B: heeft een gesprek gehad met de 

persoon van de klacht en dat is behandeld. Henk zegt dat het goed is dat dit vastgesteld 

wordt in het verslag. Geen andere opmerkingen. Het verslag is vastgesteld en Miriam wordt 

bedankt voor het maken van het verslag.  

2. Bedankjes aan mensen die ons geholpen hebben: 

- Miriam van Aller en Henk Degenhart, oud bestuursleden.  

- Kitty Quint en Felix van Feggelen worden ook bedankt voor de tijd als bestuurslid in 

2020.  

- Dick Neijssel die tijdelijk Barbara en Souad ondersteund heeft.  

- Salima  Benlamkaddem en Rianne Seggers worden ook bedankt voor hun hulp bij de start 

van het nieuwe bestuur. 

- Henk Seggers die zijn financiële deskundigheid heeft ingezet met ondersteuning van de 

penningmeester. Henk is jammer genoeg met corona opgenomen; gaat gelukkig beter 

met hem; heel erg bedankt en sterkte!  

- Applaus voor allen. 

3. Barbara en Souad (huidige bestuursleden) vertellen over de afgelopen tijd: 

- Lastig jaar geweest vanwege corona. 

- Afscheid genomen van Corrie, die met pensioen ging. 

- Bestuurlijke problemen: er bleven maar 2 bestuursleden over.  

- Toch 3 nieuwe clubs geworven; jaarrekening 2019 is goedgekeurd; subsidie 2021 is 

aangevraagd en toegekend; er is een adviseur aangevraagd en toegekend.   

Zijn er vragen over de afgelopen periode? Nee.  

4. Goedkeuring jaarrekening 2019: zijn daar vragen over? Kleine uitleg van Aad. Henk heeft een 

opmerking: begrotingscijfers 2020 worden gebruikt als vergelijking, maar Henk wil even 

vaststellen dat deze begroting niet uit zijn koker komen: deze kloppen volgens hem niet en 

dus ook niet met de subsidieaanvraag.  

Russ zegt dat hij geen stukken voor de ALV heeft gezien en stelt dat veel mensen dit niet 

hebben gezien. Aad zegt dat deze op de website stonden, dat stond ook in de uitnodiging. 

Iedereen gaat akkoord met de jaarrekening.  

Iedereen gaat akkoord met de decharge van het toenmalige bestuur: Henk Degenhart en 

Miriam van Aller.  

5. Jaarrekening 2020: normaal zou die ingediend moeten worden voor 1 april 2021. Dat is ons 

niet gelukt en we hebben uitstel gekregen van de gemeente tot 1 augustus. De cijfers zien er 
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goed uit. We hebben waarschijnlijk een positief resultaat van € 30.000 tot € 40.000. Henk 

verbaast zich over dit getal. Hij vindt het laag, aangezien er geen personeel is. Aad stelt voor 

om het hier de volgende ALV over te hebben, aangezien er nu geen cijfers zijn. Henk snapt 

het, maar verbaast zich toch. Geen opmerkingen of vragen verder.  

6. Aad legt verantwoording af over zijn werkzaamheden hier. Met z’n tweeën red je het niet in 

het bestuur, dus er moesten prioriteiten gesteld worden. Er lagen veel brandende zaken over 

het onderhoud van het gebouw. We hebben op 6 januari een bijeenkomst gehad, omdat 

zonder nieuwe bestuursleden de vereniging moest stoppen. 7 mensen kwamen hieruit. Met 

dat kandidaat bestuur zijn we aan de slag gegaan en hebben ervoor gekozen om niet meteen 

een ALV te organiseren maar gezien het verleden van de besturen, wilden we elkaar beter 

leren kennen. Uiteindelijk hebben we veel vertrouwen in onze club.  

Wat hebben we gedaan? 

- Sollicitatieprocedure. Aad heeft ons geleerd hoe je dit goed doet.  

- Elektriciteit is vernieuwd, € 10.000; het was hard nodig.  

- Nieuw kassa software systeem met een pinautomaat, dus alles kan nu met de pin 

betaald worden en voorraadbeheer is geregeld. 

- Er zijn borden aangeschaft met de prijslijst. 

- Vanaf 6 april is de bar open gegaan vanuit de kiosk.  

- Bedrijfskleding aangeschaft.  

- Vrijwilligers gezocht en daar is Joep uitgekomen als penningmeester.  

- Vrijwilligersbeleid vastgesteld. De vrijwilligers moeten in ieder geval een VOG hebben en 

ze moeten een contract ondertekenen, i.v.m. aansprakelijkheid en duidelijkheid.  

- Vanaf 1 juli is het gebouw open voor alle clubs. Max 50 mensen, 1,5 m afstand. Alleen bij 

de schaakvereniging wordt dat moeilijk. Het gebouw is ook open in de zomer.  

- Vraag van koor: mag je ook zingen? Aad: ik ken de koorregels niet. Iemand anders van 

koor: kunnen we buiten zingen? Geroezemoes, niemand weet het. Iemand anders van 

het koor: wij zoeken even uit hoe het zit voor koren bij de rijksoverheid. 

Russ: het mag niet met 6 bestuursleden, het moet volgens de statuten een oneven aantal 

zijn. Aad: daar komen we zo op.  

Celeste: spreekt over jazzclub. Zij willen op zondag één keer in de maand spelen, want hun 

plek is weg nu. Aad: neem contact op met Barbara. Mevrouw: we hebben al contact 

opgenomen, maar daar is niet op gereageerd. Maar ze vindt het goed om nog met Barbara 

over te hebben. Henk: wijst ons erop dat dat een goede populaire club is, maar het is in strijd 

met de speeltuinregels, aangezien ze geen leden zijn en er entree betaald moet worden. Aad 

bedankt voor de opmerking.  

We gaan ook open op zaterdag vanaf nu.  

Corrie Hogers: waarom is dat? Aad: omdat kinderen ook in het weekend willen spelen. 

Corrie: van 9-6? Aad: nee. Nu zijn de openingstijden van 2-5, dat wordt 1-6. Corrie: dat is niet 

normaal. We zijn gewend dat we van 9-6 open zijn. Aad: wij hebben aangegeven dat de clubs 

zelfvoorzienend zijn. We hebben besloten prioriteit te geven aan de tijden waarop de 

kinderen er zijn, dus dat is in de middag en in het weekend. We zoeken nog naar een derde 

kracht en we gaan kijken of we ook in de ochtend open kunnen. We doen het stapje voor 

stapje en doen niet alles in één keer zodat we niks af hoeven te zeggen. Corrie: clubs kunnen 

toch niet zonder begeleiding kunnen draaien? Aad: er zijn altijd telefoonnummers die gebeld 

kunnen worden. Corrie: je moét van de gemeente open zijn van 9-6. Aad: dat weet ik niet. 

Marjan: ja er moet toezicht zijn. Aad: ook in het weekend? Nee? Dat gaan wij veranderen. 

Henk: er moet een Bhv’er aanwezig zijn. Het bestuur is aansprakelijk, daar wil Henk ons voor 

waarschuwen. Aad: naar die openingstijden gaan we nog even kijken. Wij wisten niet van 
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subsidieverplichtingen daarover. We gaan het er nog over hebben met de gemeente als we 

ons ook voorstellen.  

Michel: openingsuren van de speeltuin. Er moet een duidelijk verschil zijn tussen toezicht en 

openstelling. Er is een verplichting voor toezicht, maar dat is iets anders dan de openstelling 

van het gebouw. En over wie verantwoordelijk is i.v.m. clubs die hier alleen zijn, daar kunnen 

afspraken over gemaakt worden. Dat doet Huis van de Wijk ook.  

Rush: wordt Aad betaald? Aad: vanaf oktober ben ik betaald voor ongeveer 80 uur totaal 

vanuit de gemeente Amsterdam. De opdracht is per 1 juni gestopt en word ik niet betaald. 

Dus als voorzitter wordt hij niet betaald. Dan is hij vrijwilliger.  

7. Sollicitatieprocedure:  

Barbara: we hebben vacatures op Indeed gezet, 6 personen uitgenodigd. Tweede ronde met 

ook Kim erbij. Hajar is daaruit gekomen en er staat nu nog één vacature open. Hajar stelt zich 

voor: Ze heeft al met Kim meegelopen. Ze heeft bij Combiwell en als schooljuffrouw gewerkt 

op het ROC. Ze geeft yogales aan kinderen. Ze neemt initiatief en doet gewoon en speelt met 

de kinderen en staat achter de bar. Ze is nu aan het uitzoeken wat haar taken zijn. Miriam: 

staat dat niet in je taakbeschrijving? Hajar: we zijn nog aan het uitzoeken. Ze heeft een 

concept gemaakt voor de feestweek. Henk: brengt idee met kids verkleed als 100 jaar 

geleden. Volgens Henk is er een budget van € 7.000.  

Aad: er is nog een functie van 16 uur. Kim voor 22 uur, Hajar voor 20 uur en nog iemand voor 

16 uur met mbo 4 eis.  

8. Bestuursleden:  

- Joep stelt zich voor. Woont in de Vechtstraat werkt bij Ministerie van Economische Zaken 

in Den Haag. Hij is erg enthousiast en krijgt energie van de spelende kinderen.  

- Jale is lang verbonden aan de speeltuin via Newen Copihue, woont niet in de buurt, maar 

voelt zich erg verbonden. Wil zich graag inzetten als bestuurslid op gebied van 

communicatie, zoals de website en sociale media.  

- Barbara is secretaris en wil het blijven.  

- Souad is moeder van 2 kinderen en is hier al 15 jaar en ze is even penningmeester 

geweest, maar is blij dat er een nieuwe penningmeester is. Ze blijft dingen bij ons doen.  

- Roberto is voorzitter van de dansclub Newen Copihue. Al 14 jaar oefenen zij hier. Dus 

enthousiast is hij eerder al toegetreden in het bestuur en wil dat weer doen.  

- Aad: woont niet in de buurt, maar is gegrepen door de speeltuin. Prachtig gebouw, 

speeltuin en buurt. Verschillende groepen die hier samen kunnen komen. Wil zich voor 

zeker een jaar verbinden aan de speeltuin.  

 

Rianne heeft een mededeling: Ze heeft Henk (haar vader) aan de telefoon gehad. Goed 

nieuws en vindt het jammer dat hij er niet bij is vanavond.  

 

Oneven bestuursleden aantal: we hadden gehoopt dat er 7 waren, maar dat zijn er nu 6. Dus 

er staat nog een vacature open. Als iemand interesse heeft, kunnen die zich aanmelden bij 

het bestuur. Aad heeft ervaring met besturen en er wordt eigenlijk niet gestemd. Je moet 

pogen tot unanieme besluiten te komen en dat lukt in 99% van de gevallen. Maar men heeft 

gelijk, het staat in de statuten, dus we houden ons er aan.  

Harrie Boom (schaakclub): Is er een speciale expertise nodig?  

Aad: dat hadden we wel, voor de penningmeester. Verder hebben we niet een speciale 

deskundigheid nodig.  

Henk: Misschien nog een techneut voor het gebouw.  

Aad: goed idee. Roberto heeft daar verstand van.  
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9. Korte uiteenzetting wat het bestuur gaat doen: Er is nog geen beleidsplan. Maar er zijn een 

paar dingen die wij gaan doen: we willen dat de speeltuin bruisend en laagdrempelig is. We 

willen rust creëren, zeker op bestuursniveau. We gaan ervanuit dat clubs zelfvoorzienend 

zijn. Samenwerking met Huis van de Wijk, Combiwel, Dynamo en de Catharinaschool. We 

organiseren kinderactiviteiten en natuurlijk het 100-jarig bestaan.  

Miriam: wanneer? Aad: dit jaar.  

 

10. Stemmen m.b.t. het bestuur: we willen het met z’n allen doen, dus of iedereen of geen 

bestuur. Wie is er voor? Iedereen is voor.  

 

11. 100-jarig bestaan: zijn er ideeën over hoe we het kunnen vieren?  

a. Henk met zijn ideeën van eerder. Aanvulling: met 5 mei hadden we een keer een 

brassband. Zeg het wel even tegen de wijkagent. Trek je niks aan van vergunningen.  

b. Meneer Visser: muziek uit 1921.  

c. Aad: oude foto’s tentoonstellen.  

d. Schilder meneer: activiteiten promoten.  

e. Ric: schaaktafels zijn een groot succes.  

f. Betty Braasem: activiteiten met ouderwetse speeltjes.  

Aad: als iemand graag wil meehelpen, meld je dan aan bij Hajar, die is coördinator.  

 

12. Speeltuin: de gemeente heeft een budget om alles te vernieuwen. Op 24 juni is een online 

bijeenkomst. 

Henk: is er meer bekend van de plannen van de gemeente? Zijn het de oude plannen? 

Barbara, Souad en Hajar: nee. Het gaat om vernieuwing speeltoestellen en alles er omheen.  

Henk: Dan bomen planten bij de zandbak, want mensen smelten weg.  

Hajar: zijn die papieren/plannen er weer?  

Henk: er was altijd 2 keer per jaar een overleg tussen portefeuillehouder, nog iemand en het 

bestuur. Dus in die notulen staat iets.  

Miriam: er zijn ons bomen aangeboden, maar daar is nooit iets mee gebeurd.  

Aad: alle voorstellen kunnen bij Kim en Hajar ingediend worden en dan gaan we dat 

presenteren.  

13. Rondvraag:  

- Kunnen we als koor al optreden in november? Aad: lijkt mij leuk. 

Barbara: we gaan het overleggen, kijken wat het RIVM erover zegt, etc. 

Hajar: willen jullie niet zingen op het 100-jarige bestaan. 

Ja graag.  

- Schildersclub: kan het schilderen gewoon door op dezelfde tijd en dag?  

Aad: Ja, vanaf 1 juli. 

- Henk: Ik hoorde net een klacht over niet terugbellen. De vrouw van de klaverjasclub 

heeft dat ook gehad en ze wordt niet teruggebeld.  

Barbara: ik heb de mevrouw een paar keer teruggebeld, maar ze nam de telefoon niet 

op.  Aad: het is belangrijk dat de communicatie met de vertegenwoordigers van de clubs 

goed is. We hebben expres ook gewacht tot het nieuwe bestuur gekozen zou worden. 

- Vraag: Komt de  Line dancegroep nog terug? Barbara: er is gesproken met de commissie 

en ze zijn even gestopt maar altijd welkom.  
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