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Notulen ALV Celeritas 11-03-2018 

 

Voorgezeten door: Olga Kruize 

Genotuleerd door: Kevin Korthagen 

Aanwezigen en afmeldingen: zie bijlage 1 & 2 

 

1. Welkom 

Olga opent de vergadering met een globale telling. Waarbij geconcludeerd wordt dat 

een vereiste aantal leden van 33% niet is behaald. En stelt om die reden de vergadering 

15 minuten uit. 

 

2. Verslag secretaris 

Kevin licht toe dat er vorige ALV geen verslag is gemaakt, omdat er geen secretaris was. 

Tevens licht hij toe dat vorige bijeenkomst mensen zich hebben aangemeld als 

geïnteresseerden voor het bestuur. Naar aanleiding daarvan heeft er een bijeenkomst 

tussen Rob Veenis (enig officieel bestuurslid op dat moment) en die aangemelde 

personen plaatsgevonden. Half januari zijn door Rob, Olga Kruize en Kevin Korthagen 

benoemd als ad-interim bestuursleden. Waarbij Olga als voorzitter en Kevin als 

secretaris. 

 

3. Verkiezing algemeen bestuur 

De aangemelde kandidaten hebben geen tegenstemmen en daarmee zijn die benoemd 

tot bestuur. Dit wordt met applaus ontvangen en benadrukt  dat het voor het eerst sinds 

een hele lange tijd is, dat er een voltallig bestuur van 5 personen is. 

Huidig bestuur: 

Olga Kruize (voorzitter) 

Rob Veenis (penningmeester) 

Kevin Korthagen (secretaris) 

Aldert Kwak (alg. bestuurslid)  

Manon Kant (alg. bestuurslid) 

 

4 & 5. Jaarrekening 2016-2017 en verslag kascommissie 

De jaarrekening van de vereniging is met de uitnodiging voor de ALV meegestuurd. Rob 

Veenis (penningmeester) vraagt dan ook aan de aanwezigen of daar op- of 

aanmerkingen over zijn. Geen reacties.  

Olga Kruize maakte deel uit van de kascommissie en geeft Rob complimenten voor zijn 

adequate handelen. Gezien de afwezigheid van Nicolette (ander lid van de 

kascommissie) zal Rob haar nog voor een handtekening vragen. 
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6. Benoeming nieuwe kascommissie leden 

Menno van Dokkum en Doesjka Nijbeken  

(reserve: Pauline Frank) 

 

7. Statuten en huishoudelijk reglement 

Aldert Kwak licht toe dat er een werkgroep bezig is met het herzien van de huidige 

verenigingsstatuten. Er is toegelicht wat de aanleiding daarvoor is. Uiteindelijk zal er 

door de werkgroep gewerkt worden aan vernieuwde statuten en huisregels. Deze zullen 

als voorstel worden teruggekoppeld aan het Algemeen bestuur en vervolgens aan de 

leden.  

 

8. Rabobank clubkas campagne 

Aldert Kwak en Rob Veenis lichten toe dat Celeritas is aangemeld voor deze actie van de 

Rabobank. Via deze actie kan er geld opgehaald worden om de 2 sporten van Celeritas 

onder de aandacht te brengen met promotionele acties. Het verzoek aan iedereen om lid 

te worden van de Rabobank en als Rabo lid te stemmen op onze vereniging. Meer info 

over deze actie is te vinden op www.rabobank.nl/alkmaar en zal tzt op de celeritas 

website worden gepubliceerd. 

 

9. Ambities van Celeritas besturen 

In hoofdlijnen. Voor details verwijs ik u graag naar de aangeleverde stukken van de 

besturen. Deze zullen binnenkort ook te vinden zijn op de www.celeritas.nl.  

Petanque: Gert-Jan licht toe dat petanque een groeiende sport is en ze ook de ambitie 

hebben om die groei aan te houden  en te blijven stimuleren. Om die reden is er ook de 

ambitie om de faciliteiten voor petanque uit te breiden. Zowel de binnen als buiten 

banen. Petanque streeft een stabiele positie na in de 2e klasse van de NPC.  Tevens ambiëren ze 

een clubtrainer en een coach voor de selectie. Er is een uitbreding van het aantal 

activiteiten voor ogen, waaronder een samenwerking met Humanitas, waarbij 

vereenzamende mensen de mogelijkheid krijgen petanque als een dagbesteding 

aangeboden te krijgen. 

Korfbal: Heeft het doel op korte termijn actie te ondernemen op vernieuwing van velden, 

ook met zicht op plannen van Petanque. KB streeft naar acties voor stabilisaties en liefst 

groei van leden. Een eerste doel is een toename van het aantal actieve vrijwilligers.  

KB heeft aangegeven na dit seizoen niet meer verkiesbaar te zijn en is dus naastig op 

zoek naar vervanging. 

Algemeen Bestuur: Wil voornamelijk inzetten op de communicatie, in de breedste zin van 

het woord. Zowel extern, als zijnde naamsbekendheid van de club en promotie, als 

intern. Interne communicatie wordt voornamelijk de lijnen, bevoegdheden en 

transparantie tussen en naar leden, commissies en besturen mee bedoeld. Daarnaast 

licht een update van de kantine en onderhoud in de planning. 

http://www.rabobank.nl/alkmaar
http://www.celeritas.nl/
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10. Presentatie uitbreiding Hal 

Ad Sels geeft presentatie over de plannen voor de uitbreiding van de Petanque 

faciliteiten. En licht toe dat met de herstructurering en vernieuwing van de 

korfbalvelden, er ruimte vrij komt voor uitbreiding van Petanque hal en buitenbanen. De 

presentatie wordt gepubliceerd op de website van de vereniging ter inzage.  

Tijdens de Petanque vergadering is er door petanque leden reeds ingestemd voor een 

verdieping, op basis van de gepresenteerde plannen.  

Er wordt door aanwezigen nog gevraagd of er kosten gemaakt gaan worden voor het 

voortzetten van dit bouwonderzoek. Er wordt toegelicht dat dit onderzoek zich 

vooralsnog beperkt tot het uitzoeken van de haalbaarheid, draagkracht en intenties van 

betrokken partijen. Daarnaast kan er reeds onderzocht worden welke kosten er 

eventueel bij een vervolg gemaakt zullen worden. Het gaat dan om leges, architect 

kosten, financieel advies etc.  Van dergelijke kosten zal eerst een begroting moeten 

worden ingediend bij het Algemeen bestuur en daarover door hun worden 

beslist. Afhankelijk van de omvang van de begroting zal eventueel om stemming van 

leden worden verzocht.   

Olga gaat over tot algemene stemming over de gepresenteerde plannen.  

 

11. Stemming uitbreiding 

Er wordt massaal vóór het voortzetten van het bouwonderzoek gestemd. Sterker nog, er 

is geen enkele stem tegen de voortzetting van het onderzoek omtrent de Petanque 

plannen. 

 

12. Rondvraag 

Wil Piening: Vraagt of er meer afstemming kan komen tussen diverse commissies en met 

name kantinecommissie. Olga antwoordt dat het in de lijn van ambities licht van het 

Algemeen bestuur. En dat dus ook het Algemeen bestuur de wens heeft dat op te 

pakken. 

Fabiola Kwak: Verzoekt om het mogelijk maken van PIN betalen. Olga geeft aan daar 

onderwerp van gesprek van te maken binnen Algemeen Bestuur. 

Menno van Dokkum: Vraagt wanneer er weer een ALV zal plaatsvinden. Olga antwoordt 

dat de statuten aangeven dat dat binnen 5 maanden na de start van het nieuwe 

verenigingsjaar een ALV plaats moet vinden. Streven is om die in oktober te organiseren. 

Tevens vraagt Menno om centrale benadering van leden, op het moment dat het om 

algemeen zaken gaat. Olga licht toe dat het huidige bestuur zelfs nog op zoek is naar 

email gegevens van email accounts van de vereniging. Maar die centrale communicatie 

hoog op de agenda heeft staan. 
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Nel Piening: Sluit zich aan bij het verzoek om PIN betaling. Omdat dat de hoeveelheid 

kasgeld minimaliseert. 

 

Ruud van Stralen: Vraagt in hoeverre er met de digitalisering rekening wordt gehouden 

met de privacywetgeving. Olga licht toe dat deze wet dit jaar wordt aangescherpt en HB 

daar wellicht de kennis en ondersteuning van Ruud nog voor kan gebruiken. 

 

13. Sluiting 

Olga sluit de vergadering met complimenten naar de afdelingsbesturen en alle 

vrijwilligers. In het bijzonder Rob Veenis, die reeds 1,5 jaar alleen het hoofdbestuur heeft 

gedraaid. Er is voor alle aanwezigen nog een hapje en een drankje te verkrijgen namens 

de vereniging. 
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BIJLAGE 1 - Aanwezigen 

Olga Kruize 

Rob Veenis 

Aldert Kwak 

Manon Kant 

Kevin Korthagen 
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BIJLAGE 2 – Afgemeld 

 

 

Lucas van Velzen 

Cor Rodenburg 

Otto de Jong 

Jean Pierre (vader van Micheal) 

Ouders van Jente (Korfbal A1) 
 


