Verslag van de Algemene Ledenvergadering
“ANRBdeParel”, gehouden op vrijdag 28 mei 2021 om
14.30 uur in het DVAN-gebouw.

Agendapunt 1 :
Opening. Hans Schiltmans penningmeester, opent de vergadering en heet iedereen
welkom.
Vanwege het feit dat er geen voorzitter is, neemt Hans Schiltmans deze taak over tijdens
de ALV.
Aanwezig zijn Bep Westendorp, secretaris en Alice Goedemondt die zich bereid heeft
gevonden om tijdelijk plaats te nemen in het Bestuur.
Aanwezig zijn de wedstrijdleiders, Frans Goedemondt, Yvo Bouman, Joke de Vegt.
Agendapunt 2 :
Vaststelling of het quotum aanwezig is.
Er hebben zich 30 leden aangemeld. 10 Leden hebben zich afgemeld. Hiervan hebben
8 Leden een machtiging verleend. Dus totaal 38 leden hebben gestemd. Het ledenaantal
bestaat uit 49 betalende leden.
Agendapunt 3 :
Verslag van de Algemene Leden vergadering ANRB de Parel in de maand december 2020.
Deze vergadering heeft on-line plaatsgevonden.
Het verslag van de ALV wordt met algemene stemmen goedgekeurd.
Agendapunt 4 :
Jaarverslag 2020 - 2021.
Er komen geen vragen uit de vergadering. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
Agendapunt 5:
De penningmeester presenteert het Financieel jaarverslag 2020 - 2021.
Iedereen heeft een aangepast formulier gekregen bij de ingang.
Hij geeft een toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening.
Verlies geleden Toegelicht door de penningmeester.
Toelichting Balans ongeveer 4.500. 00 blijft over.
Anna Wietske Slenters verklaart, samen met de heer Yvo Bouman, de administratie van
de bridgeclub, over de periode van 1-9-2020 t/m 20-5-2021, zorgvuldig te hebben
gecontroleerd en in orde bevonden.

De kascommissie vraagt derhalve de ALV om decharge te verlenen aan het bestuur voor
het gevoerde Financieele beleid over het afgelopen jaar. De vergadering is het hiermee
eens.

Agendapunt 6:
Begroting en toelichting door de penningmeester.
Dit punt wordt niet toegelicht vanwege de aankomende fusie die in september zal plaats
vinden.
Agendapunt 7 :
Behandeld bij Agendapunt 5
Agendapunt 8 :
Toelichting Fusie.
De op handen zijnde Fusie wordt door Hans Schiltmans en Alice Goedemondt
toegelicht.
Het is vooral met 49 betalende leden eigenbelang om te fuseren.
Wij zullen samen gaan met Klaver Vier en Drive Inn. Dit zal enige aanpassing vragen.
Agendapunt 9 :
Besluit tot ontbinding en bestemming batig saldo van de vereniging.
Er wordt aan de vergadering gevraagd om akkoord te gaan met het ontbinden van
ANRBdeParel.
Alle aanwezige leden gaan akkoord met de fusie.
Het batig saldo zal overgemaakt worden naar de gezamenlijke rekening van de nieuwe
club. (over een gezamenlijke naam moet nog gestemd worden)
Het Bestuur is nu afgetreden maar zal nog tot september als demissionair de lopende
zaken behandelen.
Ook zal er een nieuw gezamenlijk bestuur komen. Een afgetreden bestuurslid kan zich
beschikbaar stellen.
Na afloop van de prima vergadering was er een feestelijk samenzijn onder het genot van
een drankje en lekkere hapjes, en hebben wij een toost uitgebracht op de nieuwe
situatie. Geniet van de zomer en in september gaan we weer van start.

Het Bestuur, secr. Bep Westendorp

Apeldoorn, 28 mei 2021

