
Notulen ledenvergadering s.v. ASC’75, afd. voetbal 24-03-22 

Datum: 24 maart 2022 om 20.30 uur (gewijzigde aanvangstijd, was 21.30 uur). 
Volgens de presentielijst zijn 20 leden + 6 bestuursleden aanwezig. 
 

1. Opening:  
Voorzitter Alle Kramer opent de vergadering om 20.30 uur. 
 

2. Notulen vergadering 20 februari 2020: 
Hier zijn geen op- of aanmerkingen over. 
 

3. Jaarverslag secretaris seizoen 2020/2021: 
Ook hier geen op- of aanmerkingen. 
 

4. Bestuurssamenstelling 
Alle Kramer   voorzitter       

Tamme de Boer  voorzitter    

Saskia Roelsma  penningmeester  

Peter Groenland  secretaris/wedstrijdsecretaris algemeen/jeugdcommissie  

Simone van der Weij  algemeen/kantine  

Fokje v.d. Wal  kledingzaken   

Hepke v.d. Merk  onderhoud 

Atze de Haan   sponsorcommissie (nieuw toegetreden 2022)  
 

5. Mededelingen/Samenvatting: 
 

• Wat opvalt: Het teruglopen van het totaal aantal leden is voornamelijk toe te schrijven 

aan het na 20 jaar verdwijnen van het competitie-zaalvoetbal binnen onze vereniging. 

Helaas was er te weinig aanwas om ‘de oude’ garde nog op een normale wijze aan te 

kunnen vullen. 

 

• Het aantal voetballende dames neemt gestaag toe, een prima ontwikkeling voor onze 

vereniging. 

 

• De instroom van de jongste jeugd (pupillen) stagneert. Binnenkort weer ‘gratis meetrain-

actie’ en mogelijk een voetbalochtend voor alle jeugd uit beide dorpen. 

 

• Jeugdcommissie heeft veel moeite om teams in te delen, soms kan het niet anders, en 

worden kinderen in een team ingedeeld waar ze mogelijk liever in een ander team 

hadden gespeeld, maar om iedereen te kunnen laten voetballen moeten er soms 

concessies gedaan worden. 

 

• Certificaat gezonde(re) kantine behaald, vooral voor de jeugd is dit initiatief opgezet. Het 

waterpunt is voor iedereen mogelijk een goede aanvulling. 

 

• Sponsorcommissie is een bloeiende commissie, doen er veel aan om nieuwe sponsoren 

binnen te halen, en om bestaande te behouden. De commissie is tevens ‘de 



bouwcommissie’ die de zaken zoals de metamorfose van de kantine (waarvan iedereen 

het geweldige resultaat om hem/haar heen ziet) voor zijn/haar rekening neemt. 

 

• Financieel is ASC de coronacrisis goed doorgekomen, mede door alle acties die gedaan 

zijn, is zelfs er een mooie pot voor het verder gaan met renoveren van bijvoorbeeld 

toiletgelegenheden en entree. Hiervoor willen wij ook jullie: de leden, bedanken voor 

hun deelname aan bijvoorbeeld: de online quiz en Schijt je rijk acties. 

 

6. Rondvraag: 
- Er zijn geen aanvullende vragen. 

 

7. Sluiting: 
Om 20.50 uur bedankt de voorzitter de aanwezigen en sluit de vergadering. 
 


