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Algemene Leden Vergadering
Holland Schermen 6 januari 2021
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De vergadering wordt digitaal gehouden, 
Leden kunnen tot uiterlijk 72 uur voor de 
vergadering schriftelijk/elektronisch vragen 
stellen, over de agenda, de stukken en de 
gevraagde besluitvorming



ALV 

• Notulen

• goedkeuren

Agendapunt
1. Notulen
ALV 16 september 

2020
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Goedkeuren notulen
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ALV 

• Jaarrekening 2019-2021

• Rapport kascommissie

• Nieuw lid kascommissie namens ALV

• Voorstel verhoging contributie

• Begroting voorafgaand aan 2020-2021

• vooruitblik 2021-2022

Agendapunt
2. Financieel
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Advies kascommissie
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Nieuw lid kascommissie

Huidige kascommissie
Maaike Böing
Karel Hennekens- neemt afscheid

Vraag is: wie wil volgend jaar 
kascommissie doen?
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Voorstel is om met contributie met ca 2% te verhogen.

Zaalhuur per uur is in Alkmaar en Heemstede samen meer dan 2% gestegen,
Overige kosten blijven dan de inflatie volgen. 
Nieuwe contributie wordt dan met ingang van 1 april 2021:
Aspirant leden en gewone leden  eur 107 per kwartaal
Studenten eur 55 per kwartaal
Recreanten                                                eur 84 per kwartaal

Voorstel verhoging contributie.

https://www.cpb.nl/Augustusraming-2020
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TER INFORMATIE

Deze begroting is opgesteld voorafgaand aan het seizoen 2020-2021.

Er is uitgegaan van dezelfde contributieopbrengsten als in een 
kwartaal van het vorig seizoen. 

Er bleek behoefte aan meer trainerinzet in Heemstede- die verwachte 
kosten staan niet onder trainerkosten maar bij schermactiviteiten

Het resultaat is dan een verlies, dat deels uit toegenomen zaalhuur en 
uit toegenomen trainerskosten bestaat. Hierdoor zou onze financiele
reserve afnemen.

Het bestuur heeft daarom het voorstel gedaan de contributie te 
verhogen,
En verder is een  andere trainervergoeding bepaald per 1-1-2021,
wordt er gezocht naar goedkopere zaal in Heemstede,
wordt ermeer promotie gemaakt met als doel ledenwerving, hiervoor 
starten trainingen in Heerhugowaard.
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Vooruitblik 2021-2022

Hopelijk zijn de beperkingen in het sporten die de maatregelen van de overheid inhouden dan achter 
de rug.

Sportief plezier en competitie staan aan de wieg van verdere ledengroei.

De nieuwe trainersvergoeding houdt in dat de hoogte van de vergoeding is verbonden aan de 
inkomsten van de vereniging minus overige kosten van de vereniging.

Een verdere afname van de financiële reserve zou dan niet meer optreden of zeer beperkt blijven, 
maar een groei van die reserve zal daarentegen kleiner blijven.
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ALV 

• Nieuw huishoudelijk reglement

• Opmerkingen/ instemming

Agendapunt 3. 
Huishoudelijk 
regelement
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• Bespreking
• Vraag om instemming
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ALV 

• Yvonne stopt in juni als secretaris

Agendapunt
4. Mededelingen
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Agendapunt
5. Rondvraag
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