Notulen Algemene Ledenvergadering
Egmondia 18 december 2017
Aanwezig 21 personen.
Afwezig met afbericht: Jacco van ’t Hof, Wil van ’t Hof, Ron Zentveld, Martijn Blaauboer,
Hans Lemmink en Ton Groot.
1. Voorzitter Paul Kager opent vergadering en heet iedereen welkom.
2. Verslag vorige vergadering wordt in grote lijnen verteld door voorzitter. Geen
opmerkingen, dus notulen goed gekeurd.
3. Verslag door secretaris Jan de Jong wordt doorgenomen. N.a.v. plastic afval oppert Cor
Mooij de suggestie om een extra bord bij deze containers te plaatsen.
4. Jaarverslag van de jeugd wordt gelezen door Philip de Baar. Duidelijk verhaal dus ook
geen opmerkingen.
5. Financieel verslag door Robert Wijker. Financieel staan we er goed voor. De begroting is
iets voorzichtiger opgezet, maar vertoont weinig afwijkingen. Ziet er goed uit. Na een
onderbreking van enkele fusie-gerelateerde vragen wordt uiteindelijk ook de begroting voor
2017/2018 overgenomen zoals voorgesteld door de penningmeester.
6. Verslag kascommissie. Cor Kager zegt dat het er goed uitziet en de commissie heeft
goedkeuring gegeven aan de cijfers.
7. Nieuwe kascommissie. Dennis Tjassens Keizer blijft en nieuw commissielid Rinus Gul.
8. Mededelingen bestuur. Fusie: De drie verenigingen komen half januari bij elkaar.
Gemeente heeft ingestemd met bestemming en begroting. Komend jaar gaan we het traject
van voorbereiding in. Oproep van voorzitter om er voor te zorgen dat er genoeg Egmondia
inbreng moet komen in de nieuwe vereniging. Dit hoeft niet alleen bestuurlijk te zijn, maar
vooral in commissies, werkgroepen etc. etc..
Streefdatum: mei 2019 eerste schep in de grond. Dat zal dan kunnen betekenen dat de
nieuwe fusieclub in het seizoen 2020/2021 van start zou gaan. Financiën gebruiken voor
plannen, tekeningen en offertes. Geld opstallen wordt gebruikt in nieuwe vereniging. Cor
Mooij vraagt of er een plan B is als de hoge raad negatief oordeelt, voorzitter geeft aan dat
plan B blijven is maar de details daarvan niet uitgewerkt zijn.Bedrag opstallen staat niet in
begroting. WOZ waarde € 245.000,00. De drie verenigingen samen € 750.000,00.
Cor Mooij blikt nog even terug op de eerste fusiebesprekingen met Zeevogels en wordt
daarin ondersteunt door Marcel Buis. Er wordt gerefereerd naar wantrouwen richting

sommige personen. En daarom spreken beide de zorg uit er voor op te passen dat Egmondia
niet onder wordt gesneeuwd. Jan de Jong zegt daarop dat we daar zelf voor kunnen zorgen
dat dit niet hoeft te gebeuren als er voldoende inbreng van onze kant zou komen. Paul
ervaart de huidige samenwerking als prettig. De discussie over de bestemming van het
huidige complex is niet ter zake doende, omdat dit van de gemeente is.
Aad Baltus vraagt wat men onder plan B verstaat. Dan zullen de ambities moeten worden
bijgesteld, zegt Paul. De deur van het complex gaat niet op slot, maar het zal moeilijk
worden om voor iedere leeftijdscategorie aanbod te hebben. Oproep voor het vormen van
commissies en het opstellen van een praktische lijst van zaken die moeten worden
ondernomen.
Ronald Reiber is vanavond afwezig. Hij verzorgt met Stijn Buis de PR Cor Mooij vraagt wat
voor werk de P.R. mannen doen. Antwoord lopende zaken zoals sponsor-contracten,
advertenties, kleding enz. enz. bijhouden. Stijn Buis wil zich ook wat meer gaan inzetten voor
het organiseren van evenementen. Jan Koppedraaijer is gestopt met de sectie technische
zaken. Oproep om deze vacature in te vullen. De hoofdsponsors Lemmink finance en
Oosterbaan Sport hebben de intentie om sponsor te blijven tot de mogelijke fusie.
9. Rondvraag Cor Kager bedankt Paul en Jip van der Himst voor de nieuwe dug-outs.
Patrick Groen vraagt over de gezamenlijke kosten van de looptraining. Deze zijn laat
overgemaakt van uit Adelbert. De kosten die vrijwilligers maken kunnen direct ingediend
worden bij Robert Wijker zodat de clubs het achteraf met elkaar verrekenen en vrijwilligers
dus geen oponthoud in uitbetaling van onkosten hoeven te ervaren.
Marcel Buis geeft de complimenten aan de Zandloper. Vraagt tevens of de financiële
afwikkeling niet door de ledenraad beslist moet worden. Jan de Jong zoekt dit op in de
statuten. Daarin staat dat bij opheffing de baten naar een andere instelling zullen gaan die
als hoofddoel heeft lichamelijke ontwikkeling van de inwoners te stimuleren en daar moeten
de leden mee instemmen. Mochten er tijdens de fusieontwikkeling nog “lijken in de kast” bij
één der verenigingen worden tegen gekomen, dient betreffende vereniging dit zelf op te
lossen.
Johan van Wort vindt het tegenvallen dat er niemand van de selectie aanwezig is. Ook Cor
Mooij vindt de totale opkomst tegenvallen. Dat is bijna overal zo. Johan van Wort noemt
Swift, een vereniging met 1200 tot 1300 leden. Ook daar zijn er altijd maar een 20 tot 30
aanwezigen.
Cor Mooij vraagt waarom seniorenleden geen loten voor de grote clubactie verkopen. Jan de
Jong legt uit dat de grote clubactie door en voor de jeugd is.

Raymond Heinis vraagt naar een mogelijkheid om voor de fusie al samen te gaan met jeugd
elftallen. Dan moet er wel een onafhankelijke commissie komen. Philip de Baar zegt dat
daarover al contact is geweest. Kijken of het mogelijk is om al elftallen samen te laten
spelen. Dan wel selecteren en op zoek naar jeugdtrainers.
Cor Mooij heeft een opzet voor de nieuwe clubkleuren. Hij vindt dat de kleuren van alle drie
de verenigingen moeten terugkeren in de nieuwe outfit. Dit gaat beslist worden door de
nieuwe vereniging.
Aad Baltus wijst nog eens op de mogelijkheid dat door de uitspraak van de hoge raad het
hele verhaal niet doorgaat. Maar toch zou er beleid moeten worden gemaakt. Regeren is
vooruitzien. Johan van Wort noemt Aalsmeer op waar eenzelfde proces heeft
plaatsgevonden. Ga daar eens informeren.
De voorzitter sluit om 9 uur de vergadering en dankt de aanwezigen voor de komst.

