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               ============================================================= 

Verslag van de vergadering gehouden op donderdag 24 november 2022 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat afmeldingen zijn ontvangen van Frank 

Lenselink, Annemiek Muileman en Fons Arends.  

58 aanwezige leden hebben de presentielijst getekend.  

Er wordt één minuut stilte gevraagd i.v.m. overlijden van lid van verdienste Jan Wuestenenk. 

De vorige vergadering werd pas kortgeleden gehouden i.v.m. de investeringen in 

duurzaamheid. Het verduurzamingstraject loopt en tijdens de winterstop wordt er flink vaart 

gemaakt met de implementatie. 

Door het Rabo Coöperatiefonds is een bijdrage toegekend van €5.000,-  

Alle andere subsidieaanvragen lopen.  

 

2. Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering 27 juni 2022 alsmede van de notulen van 

de Bijzondere Algemene ledenvergadering van 20 oktober 2022. 

Notulen 27-06 en 20-10 zijn akkoord. 

 

3. Bestuursmededelingen 

- Oproep wedstrijdsecretaris senioren:  

Monique Bruil neemt hiervoor het woord. Momenteel is er geen secretaris voor de 

senioren. Zij verzorgt het secretariaat voor de jeugd. Voor nood pakt zij het secretariaat 

voor de senioren nu op. Zij roept alle aanwezigen op om ervoor te zorgen dat er op korte 

termijn een kandidaat is voor het senioren secretariaat. Het is een functie die prima in 

duo-verband kan worden uitgevoerd. Kijk om je heen of je iemand kent die dit wil doen. 

De werkzaamheden kunnen volledig vanuit huis worden gedaan. Geïnteresseerden 

kunnen zich melden bij Monique Bruil of Hannie Zweverink of door een mail te sturen naar 

info@paxhengelo.nl 

- Het contract met de trainer van de selectie is verlengd. 

 

4.   Financiële zaken Verenigingsjaar 2021/2022 

a. Toelichting op het financieel verslag seizoen 2021/2022: 

De toelichting wordt door de penningmeester verzorgd aan de hand van de sheets. Voor 

het eerst na de corona is weer sprake van een redelijk “normaal” seizoen. Het resultaat is 

hoger dan begroot met name door (nabetalingen) coronasteun door de overheid.  

Het aantal sponsoren dat tijdens corona trouw is gebleven lijkt nu wat terug te lopen.  

De begroting van de contributies 22-23 komt goed overeen met de realiteit.  

De toelichting is helder. Er zijn geen vragen vanuit de vergadering. De negatieve begroting 

22-23 komt hoofdzakelijk door de stijging van de energiekosten. 
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De voorzitter geeft aan dat voor veel buur-verenigingen de financiële huishouding 

zorgelijk is. Corona en energie zijn hier debet aan. Het voortbestaan van clubs kan ter 

discussie komen te staan. We zullen de vinger aan de pols moeten houden. Alle 

inspanningen worden gedaan om kosten te beheersen. Gelukkig kunnen we vaststellen 

dat onze contributie t.o.v. andere verenigingen laag ligt.  

b. Verslag door de kascommissie en decharge van het bestuur en c. Vaststellen van de 

balans en staat van baten en lasten 2021/2022: 

Peter Eskes meldt dat de administratie er keurig uitzag. Zelfs op kritische vragen wist de 

penningmeester het juiste antwoord. Hij stelt voor de jaarrekening vast te stellen en 

decharge te verlenen aan de penningmeester en het voltallige bestuur. De vergadering 

stemt met applaus in met dit voorstel. Hij maakt namens de kascommissie ook 

complimenten aan de penningmeester voor alle tijd die hij geheel belangeloos aan de 

financiële huishouding besteedt. 

d.  Vaststellen van de begroting 2022/2023: 

De vergadering stemt in met de begroting.  

 

5. Benoeming nieuwe kascommissie 

Dank aan de kascommissie bestaande uit Peter Eskes, Fred Ruiterman en Werner 

Wuestenenk. Peter Eskes is aftredend maar geeft aan nog wel een jaar te willen doorgaan.  

 

6. Rondvraag 

- Opgemerkt wordt dat sommige mensen nonchalant omgaan met de eigendommen van de 

vereniging. Zorg dat verlichting wordt uitgeschakeld. Gevraagd wordt om een duidelijke 

instructie hoe om te gaan met het aan- en uitschakelen van de veldverlichting. We 

moeten daar met zijn allen scherp op zijn. Actie bestuur. 

- Een van de leden geeft aan zich te storen aan het rumoer tijdens de presentatie van de 

penningmeester en de voorzitter.  

- De penningmeester spreekt zijn dank uit voor de bijdrage door de club van 50 voor het 

nieuwe tv scherm. Hij roept op om lid te worden voor de club van 50.  

- Gevraagd wordt of er interesse is voor een ruilbeurs voor schoenen. Naast duurzaam is 

het ook mooi voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Er zal een oproep worden 

geplaatst in de Nieuwsbrief.  

- Alle leden kunnen informatie aanleveren voor de Nieuwsbrief en de website door een 

bericht te sturen naar info@paxhengelo.nl 

 

7. Sluiting  

De voorzitter dankt alle aanwezigen en roept op om naar de laatste trainingsavond op 22 

december te komen en naar de nieuwjaarsreceptie op 8 januari.  
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