
Verslag 77e Jaarvergadering ‘t Zwaantje dd 14 juni 2021

Aanwezig: Willem, Johan, Joost, Piet, Pieter, Edwin, Martin B, Jan, Jaap, Jaap B, Richard, Klaas, Dick, Frans,
Adri, Ivar, Rob, Eg, Ben & Aart.
Afwezig: Hans, Martin v L, Peter & Wim Bar: Frank

1) 20:06u: Klaas opent de vergadering, 2 P’s (Pieter & Peter) gaan de club verlaten, dus we zijn op zoek
naar een nieuwe wedstrijdleider..

2)Afscheid Pieter; na 15 jaar gaat Pieter zich volledig richten op de woensdagmiddag 55+ club. Pieter was
altijd streng & rechtvaardig qua wedstrijdplanning (mede door de vele last minute afzeggingen) ..van de 600
programma’s hoefde Pieter er slechts 2 niet aan te passen.. Maar al met al heeft Pieter met veel plezier zijn
taak als wedstrijdleider vervuld. Namens de club ontvangt Pieter een waardebon voor een heerlijke avond uit
eten bij de Heeren van Kok te Wormerveer.

3)Wie neemt de wedstrijdleiding & voorzitterschap op zich? Ivar wil de wedstrijdleiding op zich nemen en
Klaas het voorzitterschap (alleen voor de dinerbon)

4) Ingekomen post: Opzeggingen lidmaatschap van Peter & Pieter (& Jaap maar die is een nieuw contract
aangeboden en doet gewoon weer mee) De nieuwe buurman van Adri heeft interesse om lid te worden.

5) De notulen van de 76e vergadering dd 3 juni 2019 Ivar leest de notulen van 2 jaar terug voor. De notulen
zullen tzt op de website worden gepubliceerd.

6) Financieel verslag Edwin ligt de cijfers over afgelopen 2 jaar toe: Voor seizoen 19-20 hadden we
inkomsten & uitgaven en een gezonde balans, voor seizoen 20-21 geen inkomsten & diverse uitgaven aan
activiteiten welke terug zijn te zijn op de balans.

7) De kas is de Willem & Johan gecontroleerd, dit keer een hele prestatie ivm met 2 seizoenen bonnetjes
doorspitten.. Er is ruimte voor een openingsfeestje in augustus.

8) De competitie seizoen 21-22
- Aantal leden: max is 22 Zonder Pieter en Peter is het aantal 22.. (de nieuwe buur van Adri is nog afwachten)
- Moyennes: Die blijven zoals het was
- Wedstrijdleiding: Wordt overgenomen door Ivar
- Start competitie: staat gepland op 30 augustus

9)Prijsuitreiking seizoen 2019 - 2020
De Snorfinale is niet gespeeld, brons is er voor Dick, zilver voor Edwin, goud is voor Eg, de rode lantaarn is
voor Johan & moyennekampioen: Ivar (115%)

10) Data (Seizoensopening, feestavond of nieuwjaarsborrel) Opening seizoen staat gepland op 28
augustus, er komt een weer een feestavond half december, ergens in november het snerttournooi met Kriet op
Tiet en rond dierendag het dierendagtournooi met Gang is Alles uit Krommeniedijk

11) Wat verder ter tafel komt Martin B vervangt Klaas als kascontolelid en Eg bied zich aan als reserve.

12) Rondvraag Pieter wenst ons veel plezier het komend seizoen, geen open doekje voor het bestuur van Jan
(ws omdat niet alles te verstaan was ivm 1,5m)

om 20:45 sluit Klaas de vergadering en om 21:30 komt Wim nog even langs.


