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Verslag digitale ALV 
 

De Algemene Weesper Hengelaars Bond heeft de Algemene Ledenvergadering over 2020 gehouden via de 
digitale weg tussen 1 en 12 maart 2021. Alle leden zijn vooraf via de e-mail op de hoogte gesteld van de 
werkwijze en daarbij voorzien van het volledige jaarverslag, inclusief de jaarrekening over 2020. Middels 
filmopname van de kascommissie is inzicht gegeven in hun werkwijze en het advies van de kascommissie was 
meegenomen in het Jaarverslag. 
Hieronder leest u de uitkomsten van de Algemene Ledenvergadering. 
 

1. Aantal stemgerechtigde reacties: 54 
De digitale presentielijst is bij het bestuur aanwezig. 

 
2. Stemt u in met het voorstel van de kascommissie het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde 

financiële beleid over 2020? 
Ja:  54 stemmen 
Nee:  0 stemmen 
Hiermee stemt de ALV in met het voorstel om het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde 
financiële beleid over 2020. 

 
3. De kascommissie voor 2021 bestaat uit de leden Gerard Bouman en Ricardo Di Bucchianico. Stelt u 

zich beschikbaar als reservelid ? 
Mevrouw Diana Oostendorp en de heer Tim Pelsma hebben zich beschikbaar gesteld als reservelid voor 
de kascommissie.  
Aangezien de heer Pelsma recent al lid was van de kascommissie, heeft het bestuur mevrouw 
Oostendorp gevraagd komend jaar als reservelid toe te treden, zij heeft dit verzoek inmiddels 
geaccepteerd.  

 
4. Stemt u in met de herverkiezing van Jannie van Gemert als penningmeester voor de komende 4 jaar ?  

Ja: 53 stemmen 
Nee: 0 stemmen 
Blanco: 1 stem 
Hiermee stemt de ALV in met het voorstel om Jannie van Gemert zitting te laten houden in het bestuur 
als penningmeester voor de komende 4 jaar. 

 
5. Stemt u in met de verkiezing van Monique Gentenaar als algemeen bestuurslid voor de komende 4 

jaar? 
Ja: 53 stemmen 
Nee: 0 stemmen 
Blanco: 1 stem 
Hiermee stemt de ALV in met het voorstel om Monique Gentenaar zitting te laten nemen in het bestuur 
als algemeen bestuurslid voor de komende 4 jaar. 

 
6. Stelt u zichzelf in de komende jaar beschikbaar voor één van de commissies binnen onze vereniging 

(bv. jeugd, haven of wedstrijden) of bv. voor een bestuursfunctie in de toekomst ? 
Hierop zijn 10 positieve reacties gekomen, waarvan 3 mensen nog geen deel uitmaken van reeds actieve 
vrijwilligers. Het bestuur zal contact met hen opnemen. 
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Opmerkingen of vragen 
 

a)  ga zo nog maar even door aub . 

b)  Aangezien ik in Apeldoorn woon stel ik mij niet verkiesbaar voor de eventueel 
vrijgekomen plekken. 

c)  Bedankt voor jullie inzet als bestuur.  
En voor de mooie en duidelijke digitale info. 
Succes voor het komende ( hopelijk coronavrije ) jaar. 

d)  Graag zou ik mijn bootje op de kant zetten om schoon te maken. Ik vraag aan de 
havenmeester Henk wanneer dit mogelijk is? Ik zal kijken of ik nog een mail kan sturen 
naar de Havenmeester. 

 Reactie bestuur: Voor vragen omtrent ligplaatsen en onderhoud aan boten kunt u de 
havenmeester altijd benaderen via 06-15678729 

e)  Ik heb 2 half opengewerkte werpmolens, wellicht iets voor de vismeester (gratis). Ook 
heb ik een complete zeevis uitrusting, als hier liefhebbers voor zijn, kunnen ze die gratis 
komen afhalen. 

 Het bestuur heeft inmiddels contact opgenomen met dit lid. 

f)  Ik sta open om jeugdactiviteiten op het gebied van karpervissen te organiseren.. ik zelf 
ben puur karpervisser en zou graag de club willen helpen met mijn kennis etc.. ook voor 
eventuele andere dingen 

 Reactie bestuur: Wij zullen contact met u opnemen 

g)  Youtube filmpje verslag niet kunnen zien, te veel voorwaarden. 

h)  Wat een fijne vereniging om lid van te zijn. Hulde voor iedereen die dat mogelijk maakt. 

i)  Ga zo door! 

 
 
 
 

Weesp 
16 maart 2021 


