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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. woensdag 15 september 2021
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.00 de tweede Algemene Ledenvergadering (ALV) van seizoen 20212021en heet iedereen van harte welkom.
2. Benoeming stembureau
K. van Gaalen en H. Muller zijn gevraagd door de voorzitter voor het uitvoeren van de taken
van het stembureau. De vergadering stemt toe. De secretaris overhandigt hen de stembiljetten.
Er zijn 22 stemgerechtigde leden aanwezig, inclusief het bestuur. De machtigingen zijn per email of op papier voor de vergadering doorgegeven aan de secretaris. Een lid mag maximaal van
drie leden een machtiging ontvangen. Er 20 machtigingen ontvangen. De secretaris leest voor
welke personen een machtiging hebben ontvangen van afwezige leden. De vergadering geeft
aan dat het overzicht compleet is. Dit betekent dat er 42 stemmen worden uitgebracht.
3. Mededelingen
Van zaterdag 25 september a.s. t/m zondag 3 oktober a.s. is de week van de scheidsrechter. Het
bestuur vindt het belangrijk om elk jaar stil te staan bij het belang van deze vrijwilligers. Zonder
scheidsrechters zijn wedstrijden niet mogelijk. De voorzitter vraagt hen deze week extra te
bedanken. De scheidsrechterscoördinator zorgt voor een attentie voor de scheidsrechters.
Op 1 oktober a.s. om 15:00 tot 19:00 uur wordt er door Spurd een ‘Sportcafé’ georganiseerd in
H20, Spinnenkop 2-3 te Purmerend. Er worden verschillende workshops georganiseerd.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris.
4. Besluitvorming fusie Bevok per voorjaar 2022
a. Introductie fusietraject
In het concept plan van aanpak van de werkgroepen is een planning beschreven. Als de leden
van beide verenigingen ‘voor’ de fusie stemmen, wordt deze planning nader uitgewerkt. Dit
betekent dat er een fusievergadering wordt gepland in het voorjaar, omstreeks april 2022.
Tijdens dit overleg worden de belangrijkste beslissingen en voorstellen van de nieuwe
vereniging genomen.
b. Toelichting CONCEPT plan van aanpak van werkgroepen
Na het akkoord van beide verenigingen, gaan de werkgroepen aan de slag met de uitwerking van
de plannen. Het bestuur verzoekt de leden de komende periode hierover vragen te stellen. Deze
plannen worden besproken binnen de besturen. De definitieve plannen worden voorafgaand aan
de oprichtingsvergadering gestuurd. Omstreeks mei a.s. wordt de fusie definitief. De statuten
van de nieuwe vereniging worden opgesteld bij een notaris.
c. Vragen over de fusie
Een aanwezige vraagt of Bevok op dit moment ook stemt. Beide verenigingen stemmen op
hetzelfde moment. Bevok heeft tijdens de vorige vergadering een proefstemming gehouden ter
inventarisatie. Deze stemming was niet geldig, omdat het quorum niet was behaald. De
proefuitslag was een meerderheid voor de fusie.
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d. Stemming
De stemming vindt anoniem plaats. Een stembiljet is ongeldig als het onleesbaar is en/of de
naam van het lid is geschreven op het stembiljet. Op het biljet is ‘voor / tegen’ vermeld en er
dient te worden doorgehaald wat niet van toepassing is. Vanuit ViP gaat de fusie door als twee
derde van de stemgemachtigde leden ‘voor’ de fusie stemmen. In dat geval gaan de
verenigingen aan de slag om de fusie verder uit te werken en effectueren.
Er zijn 42 stemmen uitgebracht, waarvan 42 voor en 0 tegen.

5. Rondvraag en sluiting
Een aanwezige van de werkgroep Naam, Tenue en Logo geeft aan dat er volgende week een
prijsvraag wordt verstuurd voor de naam van de fusievereniging. Hieraan is een deadline gekoppeld.
Een aanwezige geeft aan dat de inschrijving voor de Rabobank ClubSupport 2021 is begonnen.
Personen met een Rabobankrekening kunnen lid worden van de Rabobank en stemmen
uitbrengen op ViP. Deze stemmen zijn geld waard. Een aanwezig benadrukt de voordelen en
geeft een warm pleidooi om lid te worden van de Rabobank en te stemmen op ViP. De
penningmeester geeft aan ViP dit jaar is aangemeld voor deze actie.
Verder geeft hij aan dat Brasa, restaurant op de Koemarkt en in Middenbeemster, te maken
heeft met een personeelstekort. Er is een bericht gestuurd dat Brasa 250 euro beschikbaar stelt
als een lid twee dagen in de week voor minimaal drie maanden bij het restaurant komt werken.
Het is voor leden vanaf 18 jaar en het volgen van opleiding behoort tot de mogelijkheden. Het
bestuur verzoekt dit door te geven aan werkzoekenden.
De voorzitter sluit om 21:00 uur de vergadering.
Aanwezig:
J. van Bemmel, voorzitter
B. Bloothoofd, bestuurslid
Sportzaken
J. Bouman, penningmeester
E. Wiersma, secretaris
E. van Anrooij
A. Bakx
M. Bannenberg
I. Beekhof

B. Bouman
L. Dijkmeijer

I. Jongeneel-Hoogenhoud
M. Luijbe

K. van Gaalen
G. Gilissen
F. Hameka
A. Heinicke
J. Hibbeler

J. Monnik
H. Muller
I. Poel
D. Post
L. Verheij

W. Lelieveld
B. Lieben
L. Lijesen
A. Loogman-Delgman
A. Lundahl
D. Meijer
N. Molenaar-Maassen
F. van der Moolen
A. Muller
M. Muller

K. Muts
T. Muts
D. Ratterman
J. Seeder
W. Slim
A. Smit
C. Spanhoff
R. van Wijk
J. Zijp

Afwezig met bericht:
A. Brouwer
B. Brugman
A. de Haas
P. Hendriks
F. Hoogmoed
A. Kok
J. Kooij
A. Koopmans
R. Koster
H. de Kruijf
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