
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 21 juli 2021 
v.v. OLYMPIA HAARLEM 

 
1. Opening. 
De algemene ledenvergadering wordt gehouden in de instructieruimtes I en II.  
Voorzitter Johan Snoeks heet alle aanwezigen van harte welkom bij deze algemene ledenvergadering van de 
afdeling voetbal.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.  
 
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 15 juli 2020. 
De notulen worden zowel inhoudelijk als tekstueel goedgekeurd, tegelijk met de gewijzigde notulen van de ALV 
van 6 juli 2018, de BALV van 18 december 2019 en de ALV van 5 september 2019.  
 
4. Jaarverslag 2020/2021. 
Het jaarverslag wordt tijdens de vergadering voorgelezen door Martijn Hulsebosch.  
 
5. Financieel verslag seizoen 2020/2021 
Barry van Bilderbeek geeft een toelichting op de cijfers van het seizoen 2020/2021. Hier zijn verder geen 
vragen over vanuit de aanwezige leden van deze ALV. 
 
6. Mededeling kascommissie. 
Barry van Bilderbeek leest de verklaring van de kascommissie 2020/2021 voor aan de ALV. De kascommissie 
stelt de vergadering voor het bestuur décharge te verlenen voor het door haar gevoerde financiële beleid over 
het verslagjaar 2020/2021.  
 
De leden van de vereniging en de kascommissie verlenen décharge aan het bestuur voor het financiële beleid 
over het verslagjaar 2020/2021.  
 
7. Financiële zaken met betrekking tot het seizoen 2021/2022. 
Barry van Bilderbeek geeft een beknopte toelichting op de financiële zaken met betrekking tot het seizoen 
2020/2021, ook geeft hij een update over de betalingsregeling die is getroffen met mevrouw M.P.  
 
- Vaststelling begroting. 
De begroting voor het seizoen 2021/2022 is toegelicht door Barry van Bilderbeek en goedgekeurd door de 
aanwezige leden van deze ALV. 
- Vaststelling contributie. 
De contributies voor het nieuwe seizoen worden niet gewijzigd ten opzichte van het seizoen 2021/2022 en zijn 
vastgesteld door de aanwezige leden van deze ALV. 
 
8. Verkiezing kascommissie seizoen 2021/2022. Twee personen behoeven lid te zijn van de kascommissie. 
De heer Aad Bijnsdorp en Paul Brero worden wederom gekozen tot lid van de kascommissie. 
 
9. Bestuur: tussentijds aftreden en niet herkiesbaar is de voorzitter: Johan Snoeks 
Voorgedragen wordt Martijn Hulsebosch. De leden stemmen in met deze voordracht en Martijn Hulsebosch 
wordt benoemd tot nieuwe voorzitter. 
 
10. Verkiezing van de afgevaardigde vanuit het voetbalbestuur ter vergadering van de omni-vereniging en zijn 
plaatsvervanger.  
Voorgedragen worden Frans Homringhausen, met als plaatsvervanger Monique Snoek. 
 
De aanwezige leden van deze ALV gaan akkoord met deze voordrachten. 
 
11. Vaststelling van het bedrag of waarde, waarboven het bestuur goedkeuring behoeft van de algemene 
vergadering om rechtshandelingen aan te gaan. Het bestuur stelt voor dit bedrag te handhaven op € 10.000,00. 
De aanwezige leden van deze ALV gaan akkoord met de hoogte van dit bedrag. 



 
 
12. Rondvraag. 
Geen vragen 
 
13. Sluiting. 
Voorzitter Johan Snoeks sluit om 20:30 uur de algemene ledenvergadering van de afdeling voetbal. 
 
 


