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Arnhem, 13 december 2018

Verslag van de Algemene Ledenvergadering MASV, gehouden op bovengenoemde datum.
Aanwezig volgens presentielijst 30 leden..
1. Opening door de voorzitter. Om 19.40 uur opent de voorzitter de vergadering en
heet alle aanwezigen van harte welkom op deze ALV. In zijn voorwoord benoemt hij
een aantal hoogtepunten van het afgelopen seizoen. Met name de groei van het aantal
seniorleden en de vrijwilligers. Verder geeft hij aan dat het seizoen 2017-2018 perfect
is geweest voor onze club gezien de resultaten in de beker en normale competitie. Ook
geeft hij aan dan een bestuurslid zijn functie ter beschikking stelt. Betrokkene zal hier
later zelf op terug komen.
2. Verslag van de vorige ALV (7 december 2017). De secretaris leest het verslag voor ,
hierop zijn geen bemerkingen dus vastgesteld. Hij geeft ook aan dat bij de volgende
ALV dit verslag te zien zal zijn op onze website, zodat iedereen van tevoren op de
hoogte kan zijn.
3. Jaarverslag van de secretaris. Het jaarverslag wordt voorgelezen waarbij de vele
highlights van het seizoen worden belicht
4. . Jaarverslag penningmeester Als eerste item geeft hij aan dat de punten 4,5,6 van de
agenda kunnen worden samengevoegd daar dit alle financiële zaken betreft, de
vergadering geeft geen commentaar dus gaat men akkoord met dit voorstel.. De
penningmeester geeft een uiteenzetting van de financiële situatie van de club. Die is
vooralsnog uitstekend te noemen, zelf een toename van het eigen kapitaal. In dit kader
heeft de kascontrolecommissie de financiële bescheiden gecontroleerd en alles in
goede orde bevonden (zie verslag kascontrolecommissie). De penningmeester heeft
verzocht of beide kascontrolecommissieleden nog een jaar willen aanblijven. Beide
personen, Danny Rodermond en Michel Leenders, zijn akkoord.

.. A. Voor dat de rondvraag aan de orde is vraagt Marco van Zanten het woord.. Er is
een commissie in het leven geroepen om te bekijken of er verduurzaming van het
complex zou kunnen zijn. Het ligt in de bedoeling om het energieverbruik terug te
brengen. Hij geeft een uiteenzetting van de stand van zaken
tot nu toe. In dit kader moet er van de vergadering toestemming worden verkregen om
verdere (financiële) stappen de ondernemen. Na een positieve discussie gaat de
vergadering akkoord met de verduurzaming van het complex MASV (MalburgenWest)
B. Hij geeft nu een toelichting waarom hij zijn functie van bestuurslid Algemene
zaken opgeeft.. Als laatste punt geeft hij aan dat Marco nog niet verloren is voor de
vereniging
7 Rondvraag.
Willem Holla:
• als de energiemaatregelen doorgaan, wordt dan de contributie ook
verlaagd. Algemeen gelach !!!!!!!!!
• trainingsmogelijkheid MASV 5 op donderdag avond. Na een discussie zegt de
voorzitter toe om na de winterstop hierop terug te zullen komen. Vrijdagavond zou
een mogelijke optie kunnen zijn. Wordt over nagedacht !!!!!!
Patrick Bos:
+ Het is bekend dat er een kleedkamertekort bestaat bij MASV. Wat is er, op redelijk e
termijn aan te doen. Er zijn een aantal optie die moeten worden bestudeerd. Als
hierover duidelijkheid bestaat, zal dit worden medegedeeld.
8. Sluiting.
Om 20.20uur sluit de voorzitter de vergadering en geeft aan er een consumptie van de
club is te verkrijgen aan de bar en dankt allen voor hun inzet

P.J.A.M. Moors
Secretaris.

Dit verslag is nog niet vastgesteld en zal worden gepubliceerd om de website van
MASV

