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Notulen ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 

Datum : Woensdag 7 oktober 2020 - 20.30u 
Plaats : https://meet.google.com/vpb-imxt-ows 
Aanwezig bestuur : Joop van Leersum (voorzitter) 
   Tineke Schmitz (penningmeester) 
   Henk Berkhof (secretaris a.i./notulist) 
   Nils Bebelaar (bestuurslid) 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op de 101e Algemene Leden 
Vergadering.   
 
2. Notulen ALV mei 2019 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen van 2019 derhalve zijn deze hierbij goedgekeurd. 

 
3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 
4. Mededelingen bestuur 
Drie trainers die afscheid nemen na meer dan 20 jaar hun diensten aan de vereniging hebben 
aangeboden ontvangen een erkenning van de vereniging. Hoewel dit niet in 2019 heeft 
plaatsgevonden is door het bestuur medegedeeld dat Aad van Galen, Dick Eduard en Marieke 
Berkhof in september 2020 zijn benoemd tot Lid van Verdienste. 
 
5. Verslagen commissies 
De verslagen van de commissies en trainingsgroepen zijn opgenomen in het ‘Jaarverslag 
Rotterdam Atletiek 2019’. Dit verslag is als download beschikbaar. 
 
6. Financieel overzicht van 2019  
Verslag Kascontrole commissie 
Er zijn geen onjuistheden vastgesteld. Het financieel verslag geeft juist en volledig beeld. Aan 
de penningmeester en het bestuur wordt decharge verleend.  
 
Verslag van de penningmeester 
Tineke Schmitz presenteerde de jaarcijfers over 2019 en de begroting voor 2020. 
Het jaar 2019 heeft een negatief resultaat van € 53.360. Enkele opvallende zaken: 

• Opbrengsten facilitair enigszins toegenomen door extra verhuur sportcomplex; 
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• Kosten sportief aanzienlijk hoger dan 2018 door jubileumkosten (inclusief deel 
organisatiekosten).  

 
 
 
Benoeming Kascontrolecommissie 2020 
 
Begroting, contributievoorstel 
De voorgestelde begroting voor 2020 wordt aangenomen. Aangetekend wordt dat de impact 
van ‘Coronamaatregelen’ onvoldoende bekend zijn. Omdat de begroting laat in het jaar is 
gemaakt wordt er al rekening gehouden met de mogelijk impact. 
 
Het voorstel van het bestuur om de contributie ongewijzigd te laten wordt door de 
vergadering goed gekeurd. 
In samenhang met dit onderwerp en de geluiden uit de vereniging over de ‘gemiste trainingen 
t.g.v. Coronamaatregelen’ versus contributie’ zal er op korte termijn een mededeling door het 
bestuur aan de leden worden gestuurd. 
 

7. Plannen 2020/21 
Veel aandacht zal uitgaan naar de ontwikkelingen betreffende de Sportcampus Nenijto. 
Regie ligt bij de Gemeente. Wij zullen geen druk zetten op de ontwikkelingen maar op de 
achtergrond wordt er gewerkt aan eigen visie, plannen en scenario’s. 
 

8. Rondvraag 
Geen vragen. 
 

9. Sluiting  
De voorzitter bedankt alle leden voor de deelname. 


