
 
Jaarverslag s.v. ASC’75, seizoen 2021-2022 
 
Het hoofdbestuur heeft in het seizoen 2021 – 2022 één Algemene Ledenvergadering 
gehouden. Deze was pas in maart, i.v.m. de coronaepidemie. 
Ook is er 7 keer een bestuursvergadering geweest. 
 
Lijst leden hoofdbestuur: 
Naam:   Functie:  Jaar van aftreden: 
Arie Brandsma  Voorzitter   2024 
Saskia Roelsma  Penningmeester  2023 
Gerrit van Dijk  Secretaris   2022 
Tamme de Boer  Afd. voetbal   2024 
Alle Kramer   Afd. voetbal   2024 
Jelle Woudstra  Afd. tennis   2024 
 
Tijdens de laatste ALV werden alle leden van het hoofdbestuur, behalve Gerrit 
opnieuw gekozen. Jaar van aftreden van Saskia staat op 2023, omdat zij eigenlijk al 
een jaar eerder aftredend was. In dat seizoen is er echter geen ALV geweest 
(corona). Voordeel hiervan is, dat de voorzitter, secretaris en penningmeester steeds 
in een verschillend jaar afredend zijn. 
 
Bestaande activiteiten s.v. ASC’75: 
Voetbal, Tennis en Loopgroep. 
Ledenaantallen van de verschillende afdelingen: 
 

 31 juli 2021 31 juli 2022 

Voetbal 120 141 (25 oktober 2022) 

Tennis 22 19 

Loopgroep 10 10 

Niet spelende leden 18 59 

 
Aantal voetballeden is dus toegenomen, waarschijnlijk vooral dames. Tennis is 
minder geworden, en de loopgroep lijkt gelijk gebleven te zijn, maar intussen zijn hier 
nog maar 8 leden. De ”niet spelende leden” zijn voor een groot deel vrijwilligers, 
maar hier zijn ook een aantal leden bij, die nog wel zijn ingeschreven bij de KNVB, 
ook contributie betalen, maar momenteel verder weinig doen.  
 
Een lijst van zaken waarmee het HB zich heeft beziggehouden: 
 
-De financiën: 
De financiële gang van zaken was elke vergadering één van de belangrijke zaken die 
besproken werden. Een en ander wordt bekend gemaakt in het Financieel Verslag 
2021 – 2022. 
 



-Algemene ledenvergadering: 
Zoals ook al eerder aangegeven, is de ALV pas in maart 2022 gehouden. Normaal 
zou de ALV gehouden moeten worden voor 31 december, maar door de corona was 
dit niet mogelijk. 
 
-Nieuwjaarreceptie en nieuwjaarsrun: 
Ook de traditionele nieuwjaarsreceptie van ASC, voorafgegaan door de 
nieuwjaarsloop georganiseerd door de loopgroep, konden dit jaar geen doorgang 
vinden. Hopelijk kan het in 2023 op de eerste zaterdag na nieuwjaarsdag wel weer 
plaats vinden. 
 
-Accommodatie: 
Ook dit seizoen is door vrijwilligers weer veel gedaan om de accommodatie goed op 
pijl te houden.  
  
 
Rol van het hoofdbestuur: 
Het hoofdbestuur is in principe verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de 
vereniging, waarbij de besturen van de afdelingen het beleid van het HB uitvoeren. 
Ze zijn hierbij zelf verantwoordelijk voor hun taken.  
Vooral financieel en beleidsmatig zal het HB de zaken goed in de gaten moeten 
houden. 
 
Normaal gesproken vergadert het hoofdbestuur 1 keer per twee maanden. 
 
Bestuur sv ASC’75 
 


