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Opening  
 
Cor zit vandaag de vergadering voor en laat de 31 aanwezigen weten van harte welkom te zijn. 
De vergadering wordt geïnformeerd dat voorzitter Ton Redegeld zich heeft afgemeld wegens 
ziekte. 
 
Presentatie ontwerp Interieur nieuwe clubgebouw 
 
Cor geeft Martijn Cosijn en Nicole van Zanten het woord om ons mee te nemen in de 
mogelijkheden voor het nog te kiezen interieur. 
 
Martijn start de presentatie met het tonen van de situatie van ons nieuwe complex. Een 
uiteenzetting van het gebouw door middel van plattegrondtekeningen en de ligging van de 
velden. Kortom een opfrisser van hoe het gebouw van de binnen- en buitenkant uit zal gaan zien. 
 
Nicole neemt daarna de inrichting als binnenhuis architect voor haar rekening en bedankt de 
leden voor de grote inbreng via de enquête. Ze heeft daar haar voordeel mee kunnen doen. 
 
Aan de hand van 3D plaatjes laat Nicole vervolgens zien wat de mogelijkheden zijn in de keuze 
van het interieur. De looplijnen maar ook waar de zgn stamtafel wordt geplaatst, de shirts van 
onze illustere ex leden, de chill room en ook het dartbord komen onder andere ter sprake. 
Uitgebreid is met de aanwezige leden besproken welke kleur accenten voor het interieur 
beschikbaar zijn en uiteindelijk kiest de vergadering unaniem voor de versie met de donkere 
kleuraccenten. Na de presentatie bedankt de voorzitter Martijn en Nicole voor hun inbreng. 
 
Mededelingen   
 
Ingekomen stukken zijn 't verslag van de kascontrole commissie en de notulen van de secretaris 
van de vorige vergadering. 
 
Controle financiën: De heren Louis van Loon en John Pierre Quist hebben via de kascontrole de 
begroting goed gekeurd en dechargeren het Bestuur voor het gevoerde financiële beleid. Het jaar 
wordt afgesloten met een financieel positief resultaat. 
Notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd door de vergadering 
 
 



 
Vaststelling begroting 2021-2022  
 
Paul geeft een toelichting op de begroting en de cijfers van afgelopen seizoen. Dank zij de in de 
corona periode verstrekte subsidies en niet verrichte onkosten kwam de verenging uit op een 
positief resultaat. Verder meldt hij dat de contributie voor komende seizoen niet wordt verhoogd.  
Joeri Aanen vraagt wat met de reservering 100 jarig jubileum wordt gedaan. Antwoord van Paul 
is dat we een voornemen hebben om op ons nieuwe complex festiviteiten te organiseren hetzij op 
wat bescheidenere schaal. De reservering zal ook deels gebruikt worden voor de nieuwbouw. 
Ten slotte vraagt hij de vergadering om de ingediende begroting te goed te keuren. De 
vergadering accordeert het voorstel voor seizoen 2021-2022. 
 
Verkiezing kascommissie 
 
Louis van Loon en John Pierre Quist nemen de taak op zich om de kascontrole commissie in te 
vullen. Reserves zijn Wouter Schalkwijk en Joeri Aanen. 
 
Verkiezing Bestuursleden    
 
Aftredend en verkiesbaar zijn Cor de Rek en Bauke Vink. De ledenvergadering gaat akkoord met 
de keuze voor 3 jaar voor Cor en Bauke. Vanuit de vereniging zijn overigens geen 
tegenkandidaten naar voren gekomen. 
 
Tussentijds afgetreden zijn de bestuursleden Tamara Quist en Simone de Bruin. Beide dames 
worden alsnog bedankt voor hun inzet via een cadeaubon en bosje bloemen.  
 
Rondvraag  
 
Rick Bennema: Hoe staat het met de financiële acties? 
Antwoord: vv Moordrecht participeert in diverse acties zoals Grote Clubactie, vriendenloterij, de 
Rabobank en AH. Deze acties lopen naar behoren. Verder wordt gemeld dat vanuit Feyenoord 
een opbrengst te verwachten valt van € 3000,00 door contract ondertekening van ex lid Sam Pak   
 
Ron Broer: Wat is de status rond het schoonmaken van ons huidige complex en dan in het 
bijzonder de kleedkamers en tevens hoe gaat het georganiseerd worden op het nieuwe complex? 
Antwoord: Het bestuur is nog bezig hiervoor een oplossing te vinden. Schoonmaken door een 
particulier bedrijf is enorm kostbaar en zal een flinke contributie verhoging tot gevolg hebben. 
 
Daniel de Bruin: Is het Bestuur al bezig met zoeken van vrijwilligers voor de nieuwbouw? 
Antwoord: We hebben voor de nieuwbouw nog veel hulp nodig voor diverse klussen en in de 
vergadering wordt al een beroep gedaan op de aanwezige leden. Afhankelijk van het budget 
worden leden benaderd om de vereniging te helpen met diverse klussen. Joeri Aanen merkt op 
dat de communicatie beter kan en raadt het bestuur aan nog meer via de diverse kanalen de leden 
te informeren wat de status is en wat we nog nodig hebben.  
 
Cor de Rek bedankt om 21:45 uur iedereen voor zijn aanwezigheid en of inbreng en biedt de 
leden nog een consumptie aan en wenst iedereen wel thuis. 
 
Moordrecht, 17 november 2021 
Arend van den Heuvel 


