
Algemene ledenvergadering 
SV Mussel 
d.d. 19 november 2021     Verslag jaarvergadering. 
 
 
 
1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering om 18.35 uur en heet een ieder welkom. Er zijn dit 
jaar in totaal 25 personen aanwezig op de vergadering.  

 Drie personen zijn met kennisgeving later aanwezig. 
 
2. Vaststellen van de agenda. 

 De agenda wordt vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken. 
 Er zijn geen stukken binnen gekomen. 

 
4. Mededelingen. 

 De secretaris noemt de namen die met kennisgeving afwezig zijn. Er hebben zich 6 
personen afgemeld. 

 
5. Verslag van de ALV 2020. 

 Het verslag is middels mail verstuurd naar alle leden. 
 Het verslag wordt vastgesteld. 

 
6. Algemeen jaarverslag. 

 Het verslag is middels mail verstuurd naar alle leden. 
 Er wordt opgemerkt dat er meer senioren leden zijn dan junior leden, dit is voor het 

eerst sinds de historie van SV Mussel. 
 Er wordt vanuit de vergadering complimenten gegeven dat er nog steeds zoveel 

reclame borden rondom het veld hangen. 
 Jaarverslag is tijdens de algemene ledenvergadering goedgekeurd. 

 
7. Jaarverslag penningmeester 2020-2021. 

 De penningmeester neemt de balans en de resultatenrekening door.  
 De penningmeester presenteert de cijfers. 
 Opgemerkt wordt dat de investeringen die gedaan zijn in duurzaamheid zich in de 

komende jaren terug gaan verdienen. 
 Er zijn enkele vragen en opmerkingen, die het bestuur beantwoord en toelicht, wat 

betreft de resultatenrekening. 
                 

8. Begroting seizoen 2021-2022. 
 De penningmeester neemt de begroting door.  
 Begroting vastgesteld. 
 De voorzitter bedankt de penningmeester voor bewezen diensten. 

 
 
 



9. Verslag en benoeming kascontrolecommissie. 
 Het verslag wordt voorgelezen door de voorzitter. 
 De kas is gecontroleerd door Hans Boels en Nick Uil. De vergadering verleent de 

penningmeester decharge. Er zijn geen opmerkingen. 
 Meeme Wubs bedankt de kascontrole commissie 
 De nieuwe commissie zal bestaan uit Nick Uil als nummer 1 en Rick Osnabrugge als 

nummer 2  
 Gerben Weisbeek is reserve. 

  
10. Vaststellen van de contributie. 

 De volgende contributiebedragen (per kwartaal en exclusief waskosten en 
kledingfonds) worden, nadat de vergadering geen opmerkingen heeft, voorgesteld 
per 01-01-2022. 
- tot 16 jaar : € 29,25  

 - 16-19 jaar : € 35,00  
 - va.19 jaar : € 43,50 
 De vergadering stemt unaniem in met het voorstel. De contributiebedragen zijn 

daarmee vastgesteld. 
 
11. SV Mussel jubileum.  

 We willen alvast een jubileum commissie vaststellen en dit in samenstelling met de 
ereleden. Er zijn momenteel twee ereleden aanwezig en we missen nog een derde 
(nieuwe) lid. Henk Veninga wordt bedankt voor al zijn verdiensten voor de club en 
wordt benoemd als nieuw erelid. Bij deze benoeming zijn Henk Veninga zijn 
familieleden ook aanwezig. Als dank krijgt Henk Veninga een oorkonde waarop 
beschreven staat dat hij erelid is van SV Mussel. Ook krijgt hij als dank een horloge 
van de vereniging. Abel Boels is aanwezig namens de KNVB en richt het woord aan 
Henk Veninga. Hij krijgt van de KNVB een onderscheiding ter weten een oorkonde lid 
van verdienste en een gouden speld. Aan zijn vrouw wordt een bos bloemen 
overhandigd. 
 

12. Rondvraag. 
 Er wordt opgemerkt dat het enorm ruikt naar frituur lucht in de kantine sinds de in 

gebruik name nieuwe keuken/afzuigkap. Er wordt opgemerkt dat hier naar gekeken 
wordt. 

 In kleedkamer vier zijn laatst led lampen geplaatst. Deze lampen flikkeren, 
waarschijnlijk zit er in het systeem iets fout. Hier moet naar gekeken worden. 

 Datum ledenvergadering volgend jaar vroeger vaststellen. 
 8 januari 2022 zijn de doedag en nieuwjaarsreceptie gepland, dit onder voorbehoud. 

 
13. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 19.44 uur. 
 
  
 


