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Notulen Algemene ledenjaarvergadering 19 maart 2014 
In MFC “De Oirsprong” in Oirsbeek.  
 
Aan- en afwezigen volgens presentielijst 
 

1. Opening en vaststellen agenda  
Onder het genot van de koffie/thee en een stukje vlaai heet de voorzitter iedereen 
welkom. Aan de aanwezigen wordt gevraagd om de presentielijst te ondertekenen. 
Agenda wordt vastgesteld.  
 
 2. Mededelingen 

 Aan de aanwezigen wordt gevraagd de presentielijst te tekenen. Er zijn afmeldingen 
voor deze vergadering van mw. Theunissen (ouder Justin),  mw. Jessen, dhr. de Jong, 
mw. Eurlings en dhr. Miller. Verder zijn er geen mededelingen. 
 
 3. Notulen ALV 2013  

 Notulen worden voorgelezen en akkoord bevonden. 
  
 4. Jaarverslag 2013 secretaris 
 Jaarverslag wordt uitgedeeld en voorgelezen.  Mw. Hanckman merkt op dat het  
jammer was OSA niet vertegenwoordigd was (bijv. met folders) bij de fitnesstest voor  
ouderen. Deze bijeenkomst was weliswaar door SVO georganiseerd, maar als we  
hadden kunnen aanschuiven was dat toch leuk geweest, m.n. omdat de 
maandagmorgen geschikt is voor de ouderen. Mocht deze activiteit nog eens 
georganiseerd worden, dan zal het bestuur bekijken of we kunnen participeren in 
dezen. 

 
     5. Jaarverslag 2013 penningmeester 
      Jaarverslag wordt uitgedeeld en door de penningmeester toegelicht.  
      Na deze toelichting wordt het jaarverslag goedgekeurd  
 
     6. Verslag kascommissie 

De kascontrolecommissie bestaande uit mw. Urlings (i.p.v. mw. Mulders) en dhr. de 
Jong, kunnen niet aanwezig zijn en hebben daarom hun positieve bevindingen 
schriftelijk weergegeven. Zij geven hun goedkeuring en verlenen decharge aan de 
penningmeester.  
 

     7. Benoeming nieuw lid kascommissie 
     Voor het volgend jaar hebben zich kandidaat gesteld: dhr. de Jong en dhr.    
     Pluymaekers. 
 
     8. Bestuurszaken  
     Het bestuur is verheugd dat ze een nieuw bestuurslid mag verwelkomen. Dhr. Ger 
     Roberts gaat deel uit maken van het bestuur. Onze voorzitter, dhr. Jo Kastrop, is  
     aftredend, en stelt zich wederom kandidaat. Hierdoor komt het aantal bestuursleden     
     op 5 leden.  



     
     9. Rondvraag  

Mw. Hanckmann geeft aan dat zij bereid is om te helpen bij toernooien of andere 
activiteiten waar een handje hulp welkom is.   
 
Dhr. Laeven informeert wanneer de schoolvakantie is en of de hal dan gesloten is. Hij 
geeft aan dat het jammer is dat de hal in de zomervakantie gesloten is, daar kinderen 
die door omstandigheden niet op vakantie kunnen, dan net behoefte hebben om te 
gaan sporten. Helaas is de hal van 14 juli – 15 aug. gesloten. Opgemerkt wordt dat de 
gemeente Schinnen gezinnen die het financieel niet breed hebben tegemoet komen, 
ook wordt gewezen op de Stichting de Limpens waar mensen kunnen aankloppen.  
 
De hal is ook dicht: 28 april- 1 mei: voorjaarsvakantie 
                              4 juni – 10 juni: Pinksterdagen Handbaltoernooi 
Hierbij wordt de opmerking gemaakt dat het vreemd is dat een andere club de 
donderdag voor Pinksteren wel gebruik mag maken van de hal en wij niet. Dit wordt 
meegenomen naar de beheerder. 
 
De maandag voor de carnaval kon er niet geen gebruik gemaakt worden van de hal 
vanwege een inbraak. 
 
Er zijn nieuwe netten bezorgd. Besloten wordt om de oude netten voor schoolgebruik 
te bewaren en dat de nieuwe netten op de bedoelde plaats opgehangen worden. Ton 
en Ger verzorgen dit. 
 
Het toernooitje met de club van Merkelbeek heeft nog geen doorgang gevonden 
omdat de contact persoon geen lid meer is. Dhr. Laeven geeft aan dat hij contact kan 
opnemen met dhr. Jos van Tilt.  
 
Mw. Miller geeft nog aan dat dhr. Miller stopt als trainer en daardoor geen gastlessen 
meer verzorgd worden. Gevraagd wordt of we door deze activiteit nieuwe leden 
kregen. Het antwoord is hierop nee. Zelfs het vriendje/vriendinnetjes toernooi had in 
deze zin geen succes. Wel zijn er 2 oud-leden weer lid geworden naar aanleiding van 
het georganiseerde oud-leden toernooitje op een donderdagavond. 
Nogmaals wordt aangegeven dat de maandagochtend ideaal is voor de 50plusser en 
dit in eventuele advertenties aangegeven kan worden. 
 

     10. Sluiting 
      Met een dank-je-wel voor ieders aanwezigheid sluit de voorzitter de vergadering. 
  


