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Algemene ledenvergadering Regio’72      23-10-2020  Vaassen  

 

Aanwezig: Marscha Steenbergen, Dion Scholten, Tim Kamphuis, Hidde Scholten, Gert Leskens, 

Marike van Triest, Fred Paans, Jenny Steenbergen, Thomas Gerritsen, Geert Schoemaker, 

Leni de Jong, Ricardo Hulleman, Milou Kamphuis,  Ruud van Huffelen, Maeike van Essen, 

Joop van Essen, Robin Zweekhorst Johan Zweekhorst, Jan Tijs Heideveld, Aart Bosch, 

Cindy Bosch, Marleen Schoemaker, Roan Scholten, Ruth Schoemaker, Arie Mol, Attie Mol, 

Illia Schoemaker – van der Biezen, Tim van Huffelen, Kasper Steenbergen, Saskia van 

Triest, Arjan van Triest, Kirsten Meier, Pieter van der Giesen, Albert Oortgiesen, Bart van 

Ommen, Thom Dijkstra, Leandra Koetsier, Bart Bosman, Esmee Stofbergen, Gert van 

Essen. 

 

1. Opening: 

Voorzitter Tim Kamphuis heet iedereen hartelijk welkom op de eerste online ledenvergadering en 

opent de vergadering. Het aantal deelnemers aan deze online vergadering is groter dan op de  

aanwezigheidslijst staat, meerdere personen (familie, vrienden) zitten achter een pc. 

Tim legt de spelregels voor het online vergaderen uit.    

 

2. Mededelingen: 

De volgende personen hebben zich afgemeld voor de vergadering: 

Monique Velthoen, Jose Reijerink. 

 

Agenda wijziging, punt 12 Financiële acties wordt na de vergadering gehouden, degene die hier 

interesse voor heeft kan blijven “hangen”.  
 

De chocoladeactie met AH en Droste wordt onder de aandacht gebracht.. 

 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 29 november 2019: 

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

Aalt Scholten wordt hiervoor hartelijk bedankt. 

 

4. Jaarverslagen secretariaat en commissies 

Secretariaat, voor het ledenaantal wordt peildatum 1 oktober gebruikt, Maeike van Essen geeft aan 

dat nadien zich nog 6 leden hebben aangemeld. 

TC, Ilse doet een oproep voor nieuwe leden in de TC, tevens worden de huidige leden bedankt voor 

hun inzet. In het bijzonder wordt Marije van Huffelen bedankt nu zij de TC verlaat, dank voor de 

inzet. 

React, is in de persoon van Jochem van de Haar eind vorig jaar versterkt. Jenny Stofbergen geeft aan 

dat zij eind van het jaar stopt als voorzitster van React. 

Sponsorcommissie, binnen de commissie zijn diverse personele wisselingen geweest, o.a. de 

voorzitter Dion heeft het stokje overgedragen aan Marscha Steenbergen. 

Sportpark, samen met CVO een nieuw sportpark, veld gerealiseerd. Een oproep voor een 

vertegenwoordiger in het bestuur. De renovatie van het gebouw laat op zich wachten, dit heeft te 

maken met de corona ontwikkelingen.  

PR, redactie, Er wordt een oproep gedaan voor artikelen voor de mixed. 

Zomerkamp, Hidde geeft een toelichting over het niet doorgaan van Zomerkamp afgelopen jaar en 

spreekt uit dat het komende jaar hopelijk wel door gaat. 
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5. Huldiging jubilarissen 

Aart Bosch en Gert Leskens zijn beide 40 jaar lid van Regio’72. ’s Middags heeft Tim de heren 
bezocht en verblijd met een bos bloemen en een pen met inscriptie. 

Gert is dit jaar koninklijk onderscheiden en is op deze ledenvergadering als lid van verdienste 

uitgeroepen, hij is de vijfde lid die ooit dit heeft verdient. Via een filmpje spraken diverse leden hun 

waardering voor deze verdiende onderscheiding uit. 

 

6. Sportpark 

Door middel van een presentatie wordt de ontwikkeling van het nieuwe sportpark toegelicht. 

Regio’72 is trots op haar sportpark, ivm de corona heeft de officiële opening nog niet plaats 
gevonden.  

 

7. Financieel verslag 2019/2020 vereniging en sportpark 

Marike van Triest geeft een toelichting op het financiële verslag. De bond berekent kosten normaal 

door, zij hebben deze al gemaakt en bereken dit door. De zaalhuur is komen te vervallen, daar wij er 

geen gebruik van konden maken ivm corona. Sponsoren hebben hun bijdrage blijven doen, waarvoor 

wij als Regio’72 zeer dankbaar zijn . De inkomsten van de accommodatie verhuur is tegen gevallen 

daar er geen gebruik van kon worden gemaakt.  

Lauren Schoemaker maakt de opmerking dat er een covid regeling voor amateurverenigingen is. 

Dit klopt Regio’72 heeft zich hiervoor aangemeld.  
Marike heeft een duidelijke toelichting gegeven en wordt hiervoor bedankt. 

 

8. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie  

Kasper Steenbergen en Tijs van ’t Erve hebben geen onregelmatigheden geconstateerd in het 

financieel overzicht.. Hierbij zijn de financiën goed gekeurd. Beide heren worden bedankt. 

De periode voor Tijs zit er op en er zal een nieuw lid moeten komen. In de persoon van Bart Bosman 

is deze ingevuld.  

 

9. Contributieverhoging   

Het is 3 jaar geleden dat er een contributieverhoging heeft plaats gevonden. In de berekening van 

Marike zal deze verhoging ongeveer € 10,00 per jaar voor een lid zijn.  
Het bestuur heeft besloten deze contributieverhoging dit seizoen niet in te laten gaan ivm de corona.  

Hierbij de aankondiging dat dit volgend jaar zal geschieden. 

Hidde, wat is volgend jaar?  Volgend seizoen.  

 

10. Begroting vereniging en sportpark 2020/2021 

Huur van de sportzalen gaan volgend seizoen omhoog ivm de invoering van de Bosa regeling voor 

sporthallen. Brainstormen over financiële acties na de vergadering. 

Ruth, als het zaalseizoen geschrapt wordt, hoe zit het dan met de kosten? Kosten kunnen worden 

geannuleerd als deze voor 14 november 2020, bekend zijn.  

Geert, Vaasaqua vergadert a.s. maandag of deze doorgang heeft. 
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11. Bestuursverkiezing: 

Tim Kamphuis is aftredend en niet herkiesbaar, Tim wordt door Ilse toegesproken over de afgelopen 

4 jaar dat Tim voorzitter is geweest. Fred Paans gaat de functie van voorzitter overnemen. Fred heeft 

zich als doel gesteld om in 100 dagen het bestuur te leren kennen.  Gert Leskens treed af en is niet 

herkiesbaar, een kandidaat wordt hier voor gezocht. 

Aalt Scholten is aftredend en niet herkiesbaar, Dion Scholten neemt de functie van secretaris over, 

dit betekent dat er vacature ontstaat als algemeen lid, dit wordt door Marscha Steenbergen opgevuld. 

Tijdens de stemming van de nieuwe bestuursleden zijn er geen tegenstemmen uitgebracht.  

  

12. Rondvraag 

 Maeike, Er zijn AVG formulieren uitgedeeld, hierbij het verzoek deze in te leveren bij haar. 

 Leni de Jong, spreekt haar complimenten uit naar het bestuur. 

   

13.  Sluiting 

 Om 21.58  uur sluit Fred de vergadering. 

  

   

 

 

 

 


