
Notulen Algemene Jaarvergadering COVS HZO Drenthe 04-04-2019 

01. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en een bijzonder welkom aan leden van verdienste. De 

vergadering wordt voorafgegaan door een minuut van stilte voor diegene die ons vorig jaar zijn 

ontvallen. Lid Rennie Moes geeft aan dat hij de pauze mist op de agenda. Het bestuur voegt de pauze 

toe aan de agenda. Deze komt na punt 04. 

02. Notulen Jaarvergadering COVS HZO Drenthe van 15 maart 2018  

De vergadering gaat akkoord. 

03. Ingekomen stukken en/of mededelingen  

Afmeldingen: 

De volgende leden hebben zich bij de secretaris afgemeld: Jan Hooge, Erik Wieringa, Jinkie 

Bruinewoud, Erik Lemmen, Albert Frijlink, Herman Wesseling, Dirk Koning, Henny Heijne, Sake Bralts 

en Joop Brussen. 

Voorzitter Theo Hein haalt lid Edgar Voortman naar voren voor zijn verkiezing tot sportvrijwilliger van 

de Gemeente Emmen voor een bloemetje. 

Voorzitter Theo Hein bedankt Harry Kuipers en Bert Deen  voor de trainingen. De twee worden naar 

voren gehaald en krijgen een bloemetje. 

Voorzitter licht het bewogen verenigingsjaar 2018 toe. 

04. Financieel verslag 2018 van de penningmeester + verslag van de kascontrolecommissie   

Penningmeester Richard Vos licht de financiële stukken toe.  

De penningmeester ligt de post debiteuren toe. Deze zijn allen begin 2019 ontvangen. 

Vraag over zonnepanelen en subsidie van lid  Jan Terpstra. Deze zijn verwerkt in de inventaris. De 

vereniging kan hierover geen subsidie krijgen, omdat zij niet BTW-plichtig zijn. 

Lid Kevin Moed vraagt wat de inkomsten clubhuis zijn. Dit zijn de met pin betaalde bedragen. 

Kascontrole commissie. Jans Weuring en Jan Hooge hebben de kas gecontroleerd. Weuring geeft 

toelichting en stelt decharge voor. De vergadering gaat akkoord met een daverend applaus. 

Financieel verslag is goedgekeurd. 

05. Bestuursbeleid       

Voorzitter Hein geeft een toelichting. Bestuur wil door op het gevoerde beleid van 2018. 

 

 



06. Begroting 2019    

Penningmeester Richard Vos ligt de begroting toe.  

In de vergadering komt een vraag over elektrische infrarood voor het verwarmen van het clubhuis. 

Bestuur zegt dit onderzocht te hebben, maar dit is vrij prijzig. 

Lid Kevin Moed vraagt inzake controle op de kas aan lid Rennie Moes. Rennie licht daarop de 

werkomschrijving van de kas toe. 

Leden Jan Terpstra, Kevin Moed, Danny de Haas en Ben Harmers vinden niet dat de kas werkwijze op 

deze manier goed is afgedekt. De overige leden van de vergadering vinden wel dat het voldoende is 

afgedekt. 

Lid Ab Jagersma begint over smart televisie. Bestuur gaat dit onderzoeken. 

07. Contributie 2020   

Het bestuur stelt voor om de contributie voor het verenigingsjaar 2020 voor leden met € 5 en voor 

donateurs met   € 2,50 te verhogen.  

De vergadering gaat akkoord. 

08. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar: Petra Oost. 

Bestuur bedankt Petra voor haar verdiensten. 

Aftredend en herkiesbaar: Voorzitter Theo Hein 

Voorzitter Theo Hein wordt herkozen met een daverend applaus. 

Het bestuur draagt voor als nieuw bestuurslid: Rene Broekman. 

De vergadering gaat akkoord met een daverend applaus. 

09. Benoeming leden in de diverse commissies:   

a. Kascontrolecommissie: Jan Hooge en Rennie Moes. Reserve:  Kevin Moed 

b. Kantinecommissie: Rennie Moes  

c. Activiteitencommissie: Petra Oost en Jinkie Bruinewoud  

d. Spelregelcommissie: Ab Jagersma  

e. Commissie Protos Weering toernooi: Rennie Moes, Herman Harmers en Edgar Voortman  

f. Onderhoudscommissie clubhuis: Ab Jagersma  

g. Webbeheerders: Ab Jagersma en Daniel Dorgelo  



10. Jubilarissen  

Leden Rene Meems, Jans Weuring, Rennie Moes, Abel Jagersma, Herman Kone worden gehuldigd. 

Willem Wisman niet aanwezig. Bestuur zegt toe hem te bezoeken. 

11. Rondvraag  

Lid Rennie Moes vraagt aandacht voor het schoolvoetbal. Meld je aan voor dit leuke toernooi! 

Lid Bert Deen stelt een vraag over de Rabobank loten actie. Staat los van Stimuleringsfonds. Ook stelt 

Deen een vraag over de trainingen op het hockeyveld. De laatste keren moest er op een half veld 

worden getraind.  Voorzitter Theo Hein zegt toe in overleg te gaan. 

Lid Abel Jagersma stelt voor om de trainingstijd aan te passen. Bestuur gaat hier niet in mee. 

Lid Edgar Voortman wil iedereen bedanken voor alle reacties voor zijn verkiezing sportvrijwilliger. 

Voortman benoemt dat de bestuurstafel jongste van de kamer is, hij complimenteert voorzitter Theo 

Hein voor het vele werk.  

12. Sluiting  

Voorzitter sluit de vergadering. 


