
 

Notulen Wissel-ALV der U.S.S.V. Softijs 

28 april 2022 

  

  

 

  

Locatie: Mick O’Connells 

Aanvang: 18:15 uur 

Aanwezig: Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Boris de Groot, Fedor van der Laan, Annick 

Aarsen, Joris Stevers, Loes Berkhof, Niene Iping, Romi Roest, Mirte Neefjes, Anke de Groot, 

Rutger Remmers, Anna Bundalo, Boris Petit, Cassimy van Neerven, Diederik Roest, Eline 

Kuijt, Floor Veldhuis, Frederieke Jansen, Hidde van de Beek, Hiltje Gerritsma, Jacco Rood, 

Janneke Hulsen, Jeroen Geerligs, Joost Smeets, Jort Koedijk, Lana van Veen, Lisette Schaar, 

Lucas van der Sprong, Maartje Drontmann, Manon Jansen, Marijke de Jong, Martijn Vermist, 

Matthijs Beerepoot, Mirjam Kraakman, Mirte Linthorst, Rianne Olijerhoek, Silke van Eerten, 

Stijn Visser, Tessa Roeven en Wouter Kelderman. 

Genotuleerd door: Marije Haakma & Niene Iping 

1. Opening 

Laura Ammerlaan verwelkomt iedereen en opent de vergadering om 18:24 uur. 

2. Vaststellen agenda 

Laura Ammerlaan loopt de agenda van de Wissel-ALV door. Laura Ammerlaan gaat over tot 

de vaststelling van de agenda.  

Er is een puntje bijgekomen. Puntje 6 over de ontvangen compensatie van de ijshuur van 

seizoen ‘20-’21 is toegevoegd. 

Er zijn verder geen vragen, opmerkingen of aanvullingen voor de agenda, dus met een 

hamerslag wordt de agenda van de Wissel-ALV der U.S.S.V. Softijs d.d. 28 april 2022 

vastgesteld. 

 

 



 

3. Mededelingen/ingekomen stukken 

Voor de motie ‘CTK kan alles’ wordt een filmpje laten zien van alle ollies die Joris Stevers 

heeft gedaan. Er klinkt luid applaus na de 35ste ollie. 

Boris de Groot krijgt het woord om zijn uitvoering van de motie ‘Hoe groot is Boris eigenlijk’ 

toe te lichten. Hij laat alle foto’s zien met 35 mensen langer dan hij. Hij laat ook nog een 

powerpoint zien met alle ins en outs van de motie ‘Bouncy Boris’ waarin hij in 

bubbeltjesplastic over de ijsbaan gaat. Ook hier klinkt luid applaus voor. 

Tot slot is ook een foto te zien van de voorheen vies groene fiets van Marije Haakma, die nu 

rood is (n.a.v. de motie ‘Vies groen’).  

Vervolgens gaat Laura Ammerlaan de lijst met alle brasacties van het 35ste bestuur bij langs.  

Daarna geeft Laura Ammerlaan het woord aan Marije Haakma voor de ingekomen stukken.  

Er is één ingekomen stuk: een brief waarin Matthijs Beerepoot wordt voorgedragen als lid van 

verdienste. Deze wordt doorgeschoven naar het moment dat hij zelf ook aanwezig is. 

Verder is er een machtiging binnengekomen. Stijn Visser heeft Jeroen Geerligs gemachtigd 

om voor hem te stemmen tot hij zelf aanwezig is. 

Om 18:35 uur gaat de eerste wekker van Annick Aarsen (n.a.v. de motie ‘Respect voor oud-

bestuur van de Uitloop-ALV van 11 november 2021). Ze neemt het shotje zelf. 

Hiltje Gerritsma, Lana van Veen, Maartje Drontmann en Rianne Olijerhoek komen binnen om 

18:35 uur. 

4. Goedkeuring notulen halfjaarlijkse ALV d.d. 11 november 2021 

Laura Ammerlaan loopt de notulen van de halfjaarlijkse ALV d.d. 11 november 2021 per vijf 

pagina’s door om ruimte te geven aan de ALV om vragen te stellen. Mirte Linthorst vraagt of 

de HR-wijzigingen er als bijlage bij kunnen komen. 

Stemmen voor: 29 (Anke de Groot, Boris Petit, Cassimy van Neerven, Diederik Roest, Eline 

Kuijt, Floor Veldhuis, Frederieke Jansen, Hiltje Gerritsma, Jacco Rood, Janneke Hulsen, 

Jeroen Geerligs, Joost Smeets, Jort Koedijk, Lana van Veen, Loes Berkhof, Lucas van der 

Sprong, Maartje Drontmann, Manon Jansen, Marijke de Jong, Martijn Vermist, Mirjam 

Kraakman, Mirte Linthorst, Mirte Neefjes, Niene Iping, Rianne Olijerhoek, Romi Roest, Rutger 

Remmers, Silke van Eerten, Wouter Kelderman) 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 2 (Stijn Visser, Tessa Roeven) 

Met een hamerslag slaat Laura Ammerlaan de notulen in. 



 

5. Jaarverslag 

Het jaarverslag van het 35ste bestuur wordt op hoogtepunten gepresenteerd, waarbij ruimte is 

om vragen te stellen. 

Evaluatie beleidsplan 

Winterseizoen - Warming-up 

Janneke Hulsen vraagt wat de trainers vinden van het plan dat het geven van de warming-up 

voorafgaand aan de woensdagavondtraining in de winter voortaan bij het trainerschap van de 

woensdagavondtrainers zal horen. Joris Stevers geeft aan dat ze daar over het algemeen 

helemaal oké mee waren. 

Promotie - Social media 

Tessa Roeven vraagt of het maken van het promotiefilmpje doorgeschoven wordt naar volgend 

jaar. Annick Aarsen antwoordt dat dit aan de nieuwe Flitscie wordt doorgegeven. 

Promotie - Kleding 

Joost Smeets vraagt over de winterkleding waarom er zo’n extreem lange levertijd was. Annick 

Aarsen geeft aan dat er door personeelstekorten, vakanties en ziekte door corona bij Hunter erg 

veel vertraging was. Bij de evaluatie met Jan van der Hoorn zal hier naar gevraagd worden en 

ook naar hoe dit zij dit in het vervolg voor zich zien en voorkomen kan worden. Tessa Roeven 

vraagt of er ook direct contact is met Hunter of dat dit alleen via Jan van der Hoorn gaat. Annick 

Aarsen geeft aan dat dit alleen via Jan van der Hoorn gaat.  

Ledenwelzijn - Veiligheid 

Boris Petit vraagt of er komend jaar meer aandacht kan worden besteed aan EHBO tijdens de 

skeelertraining, omdat er bijvoorbeeld volgens hem af en toe niet eens een EHBO-set aanwezig 

was. Joris Stevers antwoordt dat er bij elke skeelertraining wel een setje aanwezig was, maar 

er zijn voor dit zomerseizoen betere, volledige en meer setjes aangeschaft. Boris Petit geeft aan 

dat mensen ook niet weten wat ze met zo’n EHBO-setje moeten als er een ongeluk gebeurt. 

Joris Stevers geeft aan dat dit inderdaad is doorgegeven aan het KB, ook naar aanleiding van 

een evaluatie/brainstorm-moment over EHBO kortgeleden. Martijn Vermist vraagt of er een 

plan is voor de EHBO-kitjes, zodat bekend is wie ze heeft, of ze compleet zijn en of er geen 

kwijt zijn. Joris Stevers zegt dat er een lijst is met wie een setje heeft en daar staat ook in of ze 

gebruikt zijn of niet, dus of ze nog compleet zijn. Aan de hand hiervan zal dus ook worden 

gezorgd dat de setjes compleet blijven. Martijn Vermist vraagt of er ook een afspraak is 

gemaakt met de mensen die een setje hebben over wat er gebeurt als ze hun setje kwijtraken. 

Laura Ammerlaan zegt dat dit nog wel een goed ding is voor het KB om mee te nemen. Tessa 

Roeven geeft aan dat er het komende jaar ook met de EHBO-werkgroep gekeken kan worden 

of er een EHBO workshop gegeven kan worden, zodat meer mensen weten wat ze met een 

EHBO-setje kunnen of moeten. 



 

Rutger Remmers vraagt hoeveel veiligheidspakketjes er zijn verkocht. Annick Aarsen vertelt 

dat er 7 pakketjes zijn verkocht. Daarnaast zijn er 17 losse helmen, 9 paar handschoenen en 4 

paar enkelsokjes. 

Commissies 

Activiteitencommissie 

Rutger Remmers vraagt of er door de actie nog meer gebrast is naast de banner. Laura 

Ammerlaan antwoordt van niet, want er is geen andere brasbrief ontvangen. Tessa Roeven 

vraagt zich af of commissies nou wel of niet mogen brassen en zegt hier even het HR op na te 

gaan zoeken. 

Om 18:53 uur komt Matthijs Beerepoot binnen. 

Flitscommissie 

Mirjam Kraakman zegt dat het maken van het fietsveiligheidsfilmpje nog toegevoegd kan 

worden. Annick Aarsen zegt dat ze dit inderdaad helemaal was vergeten, maar dat het een heel 

mooi filmpje is geworden wat in de Softies United is gedeeld. 

Om 19:00 uur gaat de tweede wekker van Annick Aarsen. Boris de Groot neemt het shotje voor 

haar. 

Lustrumcommissie 

Tessa Roeven vraagt of er 38 mensen aanwezig waren bij het galadiner of dat er voor 38 mensen 

betaald. Boris de Groot geeft aan dat er 36 mensen aanwezig waren en voor 38 mensen betaald 

is. 

Joost Smeets vraagt of er op 1 december wel iets georganiseerd was. Laura Ammerlaan zegt 

dat er op die dag na het vroegevogelschaatsen een heerlijk lustrumontbijtje met taart klaarstond. 

Joost Smeets vraagt of er volgend jaar ook een dies-activiteit wordt georganiseerd. Laura 

Ammerlaan antwoordt dat dat aan het KB is en dat dat wellicht bij de presentatie van hun 

beleidsplan naar voren zal komen. 

Wouter Kelderman deelt mee dat er nog een lustrumcantus aankomt in mei of juni. 

Promotiecommissie 

Hiltje Gerritsma vraagt of de foto’s van de nieuwe fietskleding op de site? Laura Ammerlaan 

antwoordt dat dit pas zal gebeuren als de kleding er echt is, zodat het nu nog een klein beetje 

een verrassing blijft en op een leuke manier onthuld kan worden. 

Joost Smeets vraagt of het nu besloten is om de Promocie te laten wisselen op de hALV en 

geeft aan dat daar dan het HR voor gewijzigd moet worden. Annick Aarsen antwoordt dat dit 

nog kortgesloten moet worden met de volgende PR-commissaris.  



 

Technische commissie 

Martijn Vermist vraagt waarom er geen bijeenkomst met droogtrainers is geweest na het  

zomerseizoen. Joris Stevers antwoordt dat dit er toen simpelweg niet van is gekomen en het 

toen eigenlijk al te laat was om er nog iets aan te hebben. Martijn Vermist geeft aan dat er 

volgens het HR een verplichting is om 2 trainersbijeenkomsten te organiseren en dat dit dus nu 

niet nageleefd is. Tessa Roeven vraagt of dit dan niet duidelijk in het CTK-draaiboek staat. 

Joris Stevers antwoordt dat dit wel in het draaiboek staat, maar dat hij deze op het moment dat 

die bijeenkomst georganiseerd moest worden, niet meer had doorgelezen of had onthouden dat 

dit daarin stond. Er zijn door Joris Stevers wel twee bijeenkomsten georganiseerd, alleen niet 

aan het einde van het seizoen. Het HR is dus formeel aangehouden, maar hij biedt wel zijn 

excuses aan voor het feit dat er geen evaluatiemoment meer is geweest na het zomerseizoen 

met de droogtrainers.  

Websitecommissie 

Manon Jansen vraagt wie de mensen op de dia zijn. Joris Stevers antwoordt dat dit een groepje 

mensen is dat bij hem op zolder zit en dag en nacht de website in de gaten houdt. Vandaar dat 

zijn energierekening zo hoog is. 

Wedstrijdcommissie 

Frederieke Jansen vraagt of er geen winnaars vanuit Softijs waren bij het NSK Allround. Fedor 

van der Laan antwoordt dat bij deze wedstrijd andere verenigingen er met de prijzen vandoor 

gingen. 

Omdat Matthijs Beerepoot inmiddels aanwezig is, wordt de presentatie van het jaarverslag even 

onderbroken om de brief voor de voordracht van Matthijs Beerepoot als lid van verdienste te 

behandelen. 

Voordracht Matthijs Beerepoot als lid van verdienste der U.S.S.V. Softijs 

28 april 2022, Utrecht 

Geachte leden, 

  

Afgelopen jaar was het lustrumjaar van Softijs. Onze vereniging is vijfendertig jaar oud 

geworden. Maar we hadden ook een ander lustrum. Dit jaar is Matthijs maar liefst tien jaar 

lid van Softijs! Van de huidige Softies kan alleen Anthonie zich nog een Softijs voorstellen 

zonder Matthijs. In dit decennium heeft Matthijs niet stilgezeten. Jaar op jaar zet hij zich in 

voor onze mooie vereniging. Als geen ander draagt Matthijs bij aan de gezellige, open en 

sportieve cultuur van Softijs. Zolang je er maar niet op rekent dat hij op tijd komt! 



 

Nieuwe leden komen al snel met Matthijs in contact. Hij verwelkomt de verse Softies 

met open armen en laat hen snel op hun gemak voelen. Hij betrekt ze bij de softijsactiviteiten 

waarbij hij nog altijd van de partij is, van hardlooptraining tot taartenbakwedstrijd. 

Als je op woensdag rond middernacht na de training denkt: welke gek is daar nou nog 

rondjes aan het rijden op het ijs? Dan is dat hoogstwaarschijnlijk Matthijs die aan zijn vijf 

kilometer wil komen. Op de ijsbaan begon hij in groepje drie en schaatst hij ondertussen in 

groepje zeven. Als trainer van groepje zes traint hij de volgende generatie Softies. Niet alleen 

op de schaatsbaan, maar ook op de weg schiet Matthijs ons voorbij. Zo fietst Matthijs heel 

Europa door om de mooiste klimmetjes op te zoeken, rent hij elk jaar mee met de Veluweloop 

en liep hij drie jaar geleden de slotetappe van de Batavierenrace! 

         Creatieve ideeën, sportieve uitspattingen en liefde voor Softijs, dat is wat Matthijs 

kenmerkt. Dit zien we terug in zijn tijd als voorzitter van het 27e bestuur en bij de vele 

commissies waar hij lid van is geweest. Tijdens zijn bestuursjaar organiseerde hij bijvoorbeeld 

voor de vrouwenavond een veiling waar allerlei geks werd geveild voor softijsdollars, oftewel 

biljetten met de hoofden van mannelijke Softies erop. En we herinneren met bewondering het 

binnenlandkamp met een door Matthijs ontworpen escaperoom. Sinds jaar en dag zien we zijn 

humor terug in de N’icetalk, waarvan hij al negen jaar in de Redactie zit. In de 

beleidsadviescommissie geeft Matthijs zijn Softijs- en bestuurservaring mee aan het zittende 

bestuur. En als vertrouwenspersoon kunnen Softies bij hem terecht met persoonlijke kwesties.  

Regelmatig neemt Matthijs het initiatief om activiteiten te organiseren buiten Softijs, 

waarbij alle Softies welkom zijn. Vorig jaar heeft hij bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd in de 

Dolomieten gedaan met een groepje van (oud-)Softies. Daarnaast heeft hij als lid van de 

Alpenkaas Boyband met Sake, Albert en Lazlo menig Softie vermaakt met komische liedjes. 

Matthijs is Softijs en Softijs is Matthijs. Geheel gekleed in rood doet hij geen moeite om 

zijn liefde voor Softijs te verhullen. We willen laten zien dat deze liefde wederzijds is. Als 

waardering voor zijn jarenlange inzet voor Softijs dragen we Matthijs voor als Lid van 

Verdienste. 

Ondertekend door, 

Mirte Linthorst, Janneke Hulsen, Manon Jansen, Cassimy van Neerven, Martijn Vermist, Joost 

Smeets, Boris Petit, Fedor van der Laan, Marije Haakma, Annick Aarsen, Emil Löwik, Laura 

Ammerlaan, Anniek Schotman, Alexandra Bellefroid, Loes Berkhof, Sebastiaan Jans, Fenna 

Visser, Rutger Remmers, Tessa Roeven, Jeroen Geerligs, Wouter Kelderman, Silke van Eerten, 

Niene Iping, Anke de Groot, Hanneke Smedes, Frederieke Jansen, Jurjen Westenberg, Emma 

Hennink, Kim Custers, Samantha Parmentier, Floor Veldhuis, Marijke de Jong, Hiltje 

Gerritsma, Hanna Jonker, Jacco Rood, Lucas van der Sprong, Rianne Olijerhoek, Mirjam 

Kraakman, Jort Koedijk, Diederik Roest. 

  

Softijs-CV Matthijs 



 

2019 – heden          Vertrouwenspersoon 

2013 – heden          Redactie 

2019 – 2022            Beleidsadviescommissie 

2019 – 2021            Trainer groepje 6 

2017 – 2019            Goededoelencommissie 

2017 – 2018            Binnenlandkampcommissie 

2015 – 2017            Grafische commissie 

2014 – 2016            Beleidsadviescommissie 

2011 – 2016            Hardloopcommissie 

2013 – 2014            Voorzitter 27e bestuur ‘Op naar Softsji!’ 

 

Het benoemen van Matthijs Beerepoot tot lid van verdienste der U.S.S.V. Softijs wordt in 

stemming gebracht. 

Stemmen voor: 31 (Anke de Groot, Boris Petit, Cassimy van Neerven, Diederik Roest, Eline 

Kuijt, Floor Veldhuis, Frederieke Jansen, Hiltje Gerritsma, Jacco Rood, Janneke Hulsen, 

Jeroen Geerligs, Joost Smeets, Jort Koedijk, Lana van Veen, Loes Berkhof, Lucas van der 

Sprong, Maartje Drontmann, Manon Jansen, Marijke de Jong, Martijn Vermist, Mirjam 

Kraakman, Mirte Linthorst, Mirte Neefjes, Niene Iping, Rianne Olijerhoek, Romi Roest, Rutger 

Remmers, Silke van Eerten, Stijn Visser, Tessa Roeven, Wouter Kelderman) 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 1 (Matthijs Beerepoot) 

Met een hamerslag is Matthijs Beerepoot benoemd tot lid van verdienste der U.S.S.V. Softijs. 

Hij krijgt van zijn oud-bestuursgenootjes een cadeautje en een bos bloemen. Ook van Mirte 

Linthorst en Janneke Hulsen krijgt hij een mooie bos rode bloemen. 

Het 35ste bestuur gaat verder met de presentatie van haar jaarverslag. 

Om 19:22 uur komt Lisette Schaar binnen. 

 

Er komt een motie binnen: 



 

Motie ‘Lezen leer je in groep 3!’: 

‘Wij, leden van de AlV, zijn in de war. Na een jaar waarin vele bestuursleden hun taak - tot 

zover - voldoende hebben uit weten te voeren, heeft Joris zijn draaiboek niet goed gelezen! 

Hierdoor heeft hij een grote steek laten vallen, waardoor ook het HR niet is nageleefd. Met 

alleen een excuus zijn wij niet geholpen. Joris en de rest van het 35ste dienen in ieder geval een 

shot Schrobbelèr te nemen, zodat ze hun onverantwoordelijkheden kunnen overdenken.’  

Deze motie is zonder stemming en met een hamerslag aangenomen. 

Laura Ammerlaan gaat over tot de stemming over het goedkeuren van het jaarverslag. 

Stemmen voor: 32 (Anke de Groot, Boris Petit, Cassimy van Neerven, Diederik Roest, Eline 

Kuijt, Floor Veldhuis, Frederieke Jansen, Hiltje Gerritsma, Jacco Rood, Janneke Hulsen, 

Jeroen Geerligs, Joost Smeets, Jort Koedijk, Lana van Veen, Loes Berkhof, Lucas van der 

Sprong, Maartje Drontmann, Manon Jansen, Marijke de Jong, Martijn Vermist, Matthijs 

Beerepoot, Mirjam Kraakman, Mirte Linthorst, Mirte Neefjes, Niene Iping, Rianne Olijerhoek, 

Romi Roest, Rutger Remmers, Silke van Eerten, Stijn Visser, Tessa Roeven, Wouter Kelderman) 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 0 

Met een hamerslag is het jaarverslag goedgekeurd. 

Laura Ammerlaan last een pauze in om 19:29 uur. Om 19:42 uur gaat de vergadering verder. 

6. Compensatie verloren ijsuren seizoen ‘20-’21 

Boris de Groot legt de situatie van het teruggekregen bedrag aan ijshuur van het vorige 

winterseizoen uit. Onder andere door de avondklok zijn er ijsuren voor U.S.S.V. Softijs 

verloren gegaan. Hiervoor is een groot bedrag aan compensatie ontvangen. Dit bedrag is 

bestemd voor compensatie naar de leden die in die winter compleet lid waren. Omdat er niet 

méér uitgekeerd mag worden dan de contributie (anders is er sprake van winstuitkering), is het 

voorstel om een bedrag van €23,- terug te geven aan de winterleden van seizoen ‘20-’21, die 

nu nog lid zijn.  

Er komt een motie binnen. Deze wordt voorgelezen. 

Motie ‘Gezellig samen shotten’: 

‘Wij, de leden van de alv, vinden het jammer te zien dat het bestuur niet tegelijkertijd hun shotje 

neemt en bovendien deze shotglaasjes niet de Softijs-shotglaasjes zijn. Dit verdient 2 extra 

shotglazen en 2 compensatieshotjes voor het hele bestuur.’ 

Zonder stemming en met een hamerslag is de motie aangenomen. 



 

Meteen komt er nog een motie binnen. 

Motie ‘Enthousiasme’: 

Bij de hALV is deze motie al langs geweest. Helaas bleek uit de eerste wave dat hij niet is 

blijven hangen. We zien graag een super enthousiaste wave als compensatie en een shotje voor 

alle bestuursleden. We horen allemaal graag voortaan een ‘wooeeh’-geluid bij de wave.’ 

Ook deze wordt zonder stemming en met een hamerslag aangenomen.  

Boris de Groot gaat verder met zijn uitleg. 

Manon Jansen vraagt waarom alleen de leden die nu ook nog lid zijn worden gecompenseerd. 

Boris de Groot antwoordt dat dit te maken heeft met het bewaren van gegevens. Martijn 

Vermist vraagt of  er een optie komt om aan te geven dat deze €23,- niet teruggestort hoeft te 

worden, maar dat dit geld naar een bepaald doel gaat. Boris de Groot zegt dat dit ook voor 

onnodig ingewikkelde administratie zorgt. Tessa Roeven vraagt hoe snel gegevens worden 

verwijderd en of je niet in theorie iedereen kunt mailen die toen lid was om te vragen of ze die 

€23,- nog terug willen. Boris de Groot zegt dat dit in theorie zou kunnen, want van de meesten 

zijn de mailadressen nog wel in het alumnibestand te vinden, maar dit is een erg grote moeite 

die het misschien niet waard is, dus vandaar dat het voorstel nu is om alleen de mensen die ook 

nu nog lid zijn (ook leden die nu zomerlid zijn, maar in seizoen ‘20-’21 wel compleet lid waren) 

deze €23,- terug te geven.  

Om 19:50 uur gaat de derde wekker van Annick Aarsen. Ze neemt het shotje zelf. 

Laura Ammerlaan gaat over op de stemming over het teruggeven van de contributie aan de 

winterleden van seizoen ‘20-’21. 

Stemmen voor: 24 (Anke de Groot, Cassimy van Neerven, Diederik Roest, Eline Kuijt, Floor 

Veldhuis, Frederieke Jansen, Hiltje Gerritsma, Janneke Hulsen, Jeroen Geerligs, Joost Smeets, 

Jort Koedijk, Lana van Veen, Loes Berkhof, Lucas van der Sprong, Maartje Drontmann, 

Matthijs Beerepoot, Mirjam Kraakman, Mirte Linthorst, Niene Iping, Rianne Olijerhoek, Romi 

Roest, Silke van Eerten, Tessa Roeven, Wouter Kelderman) 

Stemmen tegen: 2 (Boris Petit, Jacco Rood) 

Onthouden van stemming: 6 (Manon Jansen, Marijke de Jong, Martijn Vermist, Mirte 

Neefjes, Rutger Remmers, Stijn Visser) 

Met een hamerslag is het voorstel goedgekeurd. Deze teruggave van de contributie zal zo snel 

mogelijk plaatsvinden. 

 

Er komt een motie binnen.  



 

Motie ‘Van 1.5 meter naar 1.5 cm’: 

‘Wij, de leden van de ALV, zijn na 2 jaar op 1.5 meter leven en allerlei buiten-activiteiten niet 

meer gewend aan de sardientjesopstelling en zo weinig zuurstof. We zouden graag een deur of 

raam open willen en bij de volgende ALV’s een ruimte met meer ruimte zodat alle Softies vrij 

kunnen ademen. 

Deze sardientjes zijn bijna gebakken. Om te compenseren één shotje per bestuurslid. 

XOXO, de softsardientjes’ 

De motie is zonder stemming en met een hamerslag goedgekeurd en aangenomen. 

7. Presentatie voorstel shorttracken 

Laura Ammerlaan geeft het woord aan de Werkgroep Shorttrack, bestaande uit Boris Petit, 

Jacco Rood, Martijn Vermist en Rutger Remmers, voor de presentatie van het voorstel 

shorttracken. Martijn Vermist en Boris Petit presenteren het plan, waarna er ruimte is voor 

vragen. 

Er komt een motie binnen. 

Motie ‘Sjerp sjerp sjerp’: 

‘Wij, leden van de ALV, constateren dat het 35ste hun sjerp niet volgens de verwachte standaard 

draagt. Wij zien bestuursleden met gedraaide sjerpen (Laura), bestuursleden die het begin van 

hun sjerp op hun navel hebben hangen (Boris) en meerdere bestuursleden die hun sjerp tijdens 

het nuttigen van alcohol nonchalant op hun andere schouder laten hangen. Ken uw etiquette!!! 

Of leer uw etiquette kennen en neem uw zaken serieus! Drink allen één shot Schrobbelèr én 

beloof de etiquette na te leven!’ 

De motie is zonder stemming, met een hamerslag goedgekeurd. 

Boris Petit en Martijn Vermist gaan verder met hun presentatie. 

Frederieke Jansen vindt het een shorttrackplan een leuk idee, maar heeft veel vragen. Ze vraagt 

hoe er trainers geregeld worden, of dat dan tenminste één trainer met kennis is. Martijn Vermist 

antwoordt dat het plan is om vanuit Softijs twee trainers te regelen, waarvan er in eerste 

instantie één een ST3-opleiding shortttrack gaat doen. Frederieke Jansen vraagt waar ze 

denken die trainer te vinden en suggereert dat de ijsmeester Bas van de Vechtsebanen misschien 

ook wel bereid is training te geven, gezien zijn enthousiasme voor shorttrack en 

studentenschaatsen. 

Verder vraagt Frederieke Jansen over het materiaal of er dan schaatsen in 30 verschillende 

maten worden aangeschaft en hoe deze maten bepaald worden. Martijn Vermist geeft aan dat 

er pas schaatsen gekocht worden als er ook daadwerkelijk inschrijvingen voor het shorttracken 

zijn, waardoor dus alleen de juiste maten gekocht zullen worden. Hij geeft toe dat dit bij latere 



 

aanmeldingen lastiger kan zijn, maar dat dat iets is om ook gaandeweg een weg in te vinden. 

Frederieke Jansen vraagt of er ook gekeken naar leenschaatsen via Jan van der Hoorn of Sebra 

Sports in Leiden. Martijn Vermist vertelt dat ze wel in contact geweest zijn met een 

verhuurbedrijf, maar dat de optie om te kopen uiteindelijk de voorkeur heeft gekregen, omdat 

de investering dan blijvend is. Er is ook voor de langere termijn een plan om de schaatsen door 

te verkopen aan de deelnemende leden en als dat niet blijkt te werken, belanden de schaatsen 

terug bij Softijs. 

Frederieke Jansen vraagt of het al over ijshuur is gegaan. Martijn Vermist zegt dat het wat 

betreft uren goed te doen is, maar dat de huur helaas wel hoog is. Frederieke Jansen of er 

inderdaad alleen zomers geshorttrackt zal worden of dat het uiteindelijk ook in de winter een 

optie wordt. Op die manier zou je echt studentenshorttrackers aan kunnen trekken en 

deelnemers uiteindelijk ook wedstrijden kunnen laten rijden. Martijn Vermist antwoordt dat dit 

een mooi doel is voor de lange termijn, maar dat dit voor de opstartfase nu te veel is. Rutger 

Remmers vult aan dat er op de baan vooralsnog alleen maar plek is in de zomer, dus dat de 

opties in de winter ook sterk afhankelijk zijn van de mogelijkheden bij de Vechtsebanen. 

Tessa Roeven vraagt bij wie de verantwoordelijkheid voor de trainers komt te liggen. De CTK 

heeft vaak al moeite om trainers voor woensdagavond te vinden. Boris Petit antwoordt dat deze 

verantwoordelijkheid in ieder geval bij de commissie komt te liggen, in overleg met bestuur. 

Rutger Remmers zegt dat hij niet denkt dat het heel moeilijk zal zijn om enthousiastelingen te 

vinden, maar Tessa Roeven trekt dit toch een beetje in twijfel, gezien de contracten die aan een 

ST3-opleiding verbonden zijn. Tessa Roeven vraagt of er ook animo van buiten Softijs is. Boris 

Petit vertelt dat er vanuit Softijs 35 reacties waren op de enquête, maar dat er geen 

inventarisatie voor mensen buiten Softijs is geweest. Rutger Remmers geeft aan dat de 

voorlopige inschatting is dat er ongeveer 20 mensen binnen Softijs mee zouden doen, maar 

sommigen hebben natuurlijk voorkeur voor de winter en je hebt ook te maken met andere 

beperkingen qua dag in de week e.d. Tessa Roeven vraagt hoe het geregeld wordt als er meer 

dan 30, maar minder dan 60 mensen mee willen doen. Boris Petit zegt dat dit dan waarschijnlijk 

net zo’n constructie zal worden als bij de licenties met een  voorrangsregeling. Tessa Roeven 

vraagt of hierover ook met KB overlegd is om hier de gouden voorzet voor in te zetten. Boris 

de Groot zegt dat dit overwogen is, maar dat de kans niet zo groot was om hier de gouden 

voorzet mee te winnen. Hij vertelt dat er wel al een gesprek is gevoerd met de Sportraad en dat 

zij ontzettend enthousiast zijn over het opstarten van studentenshorttrack. Tessa Roeven vraagt 

of er een plan is voor het geval het enthousiasme rondom het shorttracken afneemt over de 

jaren. Rutger Remmers licht toe dat er voor €17000,- aan materiaal wordt gekocht, waarvan 

een klein deel door Softijs wordt bekostigd en de rest vanuit subsidies. Daarmee heb je dan 

€17000,- aan materiaal. Inclusief afschrijvingen daarvan over de jaren, maak je als Softijs 

waarschijnlijk nog steeds flink winst met klein deel vanuit Softijs. Boris de Groot geeft aan dat 

het financieel risico klein is, maar ook dat het nemen van een risico niet erg is. Softijs heeft een 

flinke financiële buffer opgebouwd de afgelopen jaren. Boris Petit zegt dat er in de structurele 

fase van dit plan ook is opgenomen dat enthousiasme fluctueert over de jaren, waar dan de post 

‘onvoorzien’ kan worden ingezet. 



 

Frederieke Jansen vraagt of het klopt dat dus de Sportraad en Olympos betrokken zijn en of 

dat dan ook betekent dat je een Olympas moet hebben om mee te doen. Boris de Groot 

antwoordt dat de Olympas-subsidie wordt gebruikt voor de ijshuur van de woensdagavond, dus 

dat dit onafhankelijk is van de ijshuur voor het shorttracken, waarmee een Olympas niet 

verplicht zou zijn om te kunnen shorttracken. De deelnemers betalen zelf voor de ijshuur. 

Tessa Roeven vraagt of die €5000,- vanuit Softijs nu in een keer opzij gezet wordt of dat dit net 

als bij het lustrum in kleine stukjes gebeurt. Martijn Vermist antwoordt dat dit gehele bedrag 

nu gereserveerd wordt, maar dus pas uitgegeven wordt als er inschrijvingen voor het 

shorttracken zijn. Verder vraagt Tessa Roeven of de deelnemers betalen voor het gebruik van 

de materialen. Martijn Vermist antwoordt dat dit nu een min of meer symbolisch bedrag van 

€5,- is, om slijtage van materialen te kunnen dekken. 

Als laatste vraagt Tessa Roeven waar de ALV nu eigenlijk over stemt als er nog zoveel 

onduidelijk is. Martijn Vermist antwoordt dat er nu gestemd wordt over het doen van een 

reservering van €5000,- voor het shorttrackplan. Rutger Remmers vult aan dat het nu vooral 

een ja of nee is voor de shorttrackcommissie om verder aan de slag te gaan of niet. Verder 

worden er dus nu nog geen uitgaven gedaan, maar gaat het nu eigenlijk over of er genoeg animo 

is voor dit plan. 

Laura Ammerlaan gaat over op de stemming over het reserveren van €5000,- voor het 

shorttrackplan. 

Stemmen voor: 27 (Anke de Groot, Cassimy van Neerven, Diederik Roest, Eline Kuijt, 

Frederieke Jansen, Hiltje Gerritsma, Jacco Rood, Jeroen Geerligs, Joost Smeets, Jort Koedijk, 

Lana van Veen, Loes Berkhof, Lucas van der Sprong, Maartje Drontmann, Manon Jansen, 

Marijke de Jong, Matthijs Beerepoot, Mirjam Kraakman, Mirte Linthorst, Mirte Neefjes, Niene 

Iping, Rianne Olijerhoek, Romi Roest, Rutger Remmers, Silke van Eerten, Tessa Roeven, 

Wouter Kelderman) 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 5 (Boris Petit, Floor Veldhuis, Janneke Hulsen, Martijn Vermist, 

Stijn Visser) 

Er wordt een motie ingediend. Deze wordt voorgelezen en er wordt over gestemd. 

Motie ‘Stemmen’: 

‘Wij, leden van de ALV, constateren dat we voor nog geen één motie hebben mogen stemmen. 

We willen graag stemmen voor een shotje voor alle bestuursleden.’ 

Stemmen voor: 30 (Anke de Groot, Boris Petit, Cassimy van Neerven, Diederik Roest, Eline 

Kuijt, Floor Veldhuis, Frederieke Jansen, Hiltje Gerritsma, Jacco Rood, Janneke Hulsen, Joost 

Smeets, Jort Koedijk, Lana van Veen, Loes Berkhof, Lucas van der Sprong, Maartje 

Drontmann, Manon Jansen, Marijke de Jong, Martijn Vermist, Matthijs Beerepoot, Mirjam 



 

Kraakman, Mirte Linthorst, Mirte Neefjes, Niene Iping, Rianne Olijerhoek, Romi Roest, Rutger 

Remmers, Silke van Eerten, Tessa Roeven, Wouter Kelderman) 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 2 (Jeroen Geerligs, Stijn Visser) 

Met een hamerslag is de motie aangenomen. 

8. Financieel jaarverslag 

Laura Ammerlaan geeft het woord aan Boris de Groot om het financieel jaarverslag voor te 

lezen en toe te lichten. Er is per kopje de mogelijkheid om vragen te stellen.  

Hij doet eerst een mededeling: door de drukte binnen de Kasco en het volledige plaatje van alle 

kosten van de recente activiteiten, wat pas duidelijk was vlak voor deze Wissel -ALV, is de 

kans aanwezig dat er nog enige foutjes in de realisatie en de boekhouding zitten. 

Om 20:33 uur wordt de ALV geschorst. Om 20:41 heropent Laura Ammerlaan de vergadering.  

Er komt een motie binnen. Deze wordt voorgelezen en er wordt over gestemd. 

Motie ‘Stik er maar in’: 

‘Wij, leden van de ALV, hoorden vreselijke woorden over de sjerp. Wij tolereren dit soort 

onfatsoenlijk taalgebruik over onze mooie verenigingsitems niet. Hiervoor eisen wij 5 shotjes 

voor de CTK. Hij mag natuurlijk zijn mede-bestuursleden hiervoor om hulp vragen.’ 

Laura Ammerlaan gaat over op de stemming over deze motie. 

Stemmen voor: 22 (Anke de Groot, Boris Petit, Cassimy van Neerven, Frederieke Jansen, 

Hiltje Gerritsma, Jacco Rood, Joost Smeets, Jort Koedijk, Lana van Veen, Loes Berkhof, Lucas 

van der Sprong, Maartje Drontmann, Manon Jansen, Marijke de Jong, Martijn Vermist, 

Mirjam Kraakman, Mirte Neefjes, Rianne Olijerhoek, Rutger Remmers, Silke van Eerten, Tessa 

Roeven, Wouter Kelderman) 

Stemmen tegen: 3 (Jeroen Geerligs, Matthijs Beerepoot, Niene Iping) 

Onthouden van stemming: 7 (Eline Kuijt, Diederik Roest, Floor Veldhuis, Janneke Hulsen, 

Mirte Linthorst, Romi Roest, Stijn Visser) 

Met een hamerslag is de motie aangenomen. 

Om 20:44 uur komt Anna Bundalo binnen 

Boris de Groot gaat verder met de presentatie van het financieel jaarverslag. 

Om 20:45 uur gaat een wekker van Annick Aarsen. Joris Stevers neemt het shotje voor haar. 



 

Inkomsten 

Martijn Vermist vraagt waar de donatie van €1000,- voor is gebruikt. Boris de Groot antwoordt 

dat deze niet specifiek voor een bepaald doel gebruikt is. 

Mirjam Kraakman zegt dat het voor nu, maar ook voor het KB, misschien handig is om per 

sponsor het gesponsorde bedrag neer te zetten. Verder vraagt ze hoeveel er dit jaar van 

Fysiofabriek is ontvangen. Annick Aarsen antwoordt dat dit een bedrag van €500,- is. Voor 

volgend jaar zijn er nog geen afspraken, maar er wordt hiervoor binnenkort een gesprek 

ingepland. 

Bestuurskosten 

Frederieke Jansen vraagt waaraan de €20,- meer (dan begroot) aan kantoorkosten is 

uitgegeven. Boris de Groot antwoordt dat dit voortkomt uit de inventarisatie en telling die aan 

het eind van het schaatsseizoen is gehouden. Er is hiervoor een auto gehuurd om alle spullen 

te verplaatsen van de ijsbaan naar de bestuurskamer en Olympos en andersom. Tessa Roeven 

merkt op dat er in haar jaar geen vergoeding was voor bijvoorbeeld alle ritjes naar Jan van der 

Hoorn. Boris de Groot antwoordt dat dit zou kunnen, maar dat het bestuur tegenwoordig wel 

vergoed wordt voor alle kosten die ze moeten maken om bijvoorbeeld dingen op te halen. 

Frederieke Jansen zegt dat er een bepaald budget is bepaald en vraagt waarom daar dan 

overheen wordt gegaan. Joost Smeets zegt dat het verplichte plaatsvinden van de inventarisatie 

pas sinds vorig jaar in het HR is opgenomen en dat het dus niet in te schatten was hoeveel daar 

uiteindelijk aan besteed zou worden, het gebeurde allemaal voor het eerst op deze manier. 

Activiteiten en drukkosten 

Frederieke Jansen vraagt waarom het bedrag voor de N’icetalk lager is uitgevallen. Boris de 

Groot antwoordt dat er dit jaar vier edities zijn verschenen in plaats van vijf, dus dat de 

drukkosten daarom een vijfde lager zijn. 

Hidde van de Beek komt om 20:54 uur binnen. 

Investeringen 

Frederieke Jansen vraagt waar de oude tandem is gebleven. Boris de Groot antwoordt dat deze 

bij de verhuizing van de Pnyx op mysterieuze wijze is verdwenen. Tessa Roeven vraagt of er 

op de nieuwe tandem al een lustrumsticker zit. Joris Stevers antwoordt dat dit er zelfs meerdere 

zijn en dat de tandem erg mooi versierd is. Frederieke Jansen vraagt waar deze tandem vandaan 

komt en of het niet heel toevallig precies onze oude tandem is. Joris Stevers antwoordt dat de 

tandem via Marktplaats uit Bilthoven komt en dat hij toch echt minder verroest is dan de oude. 

Martijn Vermist vraagt of de subsidies voor de investeringen meegerekend zijn. Boris de Groot 

antwoordt dat dat inderdaad het geval is. 



 

Martijn Vermist vraagt wat de uitgaven precies geweest zijn, omdat het bedrag redelijk hoog 

lijkt. Boris de Groot vertelt dat de nieuwe kratten voor de leenschaatsen redelijk duur waren 

en dat hetzelfde geldt voor de EHBO-setjes en -koffer. Voor beide is subsidie ontvangen. De 

tandem was €150,-, waar geen subsidie voor is ontvangen. Wouter Kelderman vult aan dat er 

ook een nieuwe box is gekocht. 

Hidde van de Beek zegt dat de originele grote box toch onderdeel is van een bestuur dat haar 

best doet. Laura Ammerlaan zegt dat dit zeker zo is, maar dat de nieuwe box ook is aangeschaft 

gezien de hoge opkomst bij de droogtraining, waardoor nu iedereen weer zal kunnen genieten 

van muziek tijdens de training.  

Boris Petit merkt op dat EHBO nu als investering op de begroting en realisatie staat. Hij vraagt 

of er straks ook een potje is om de EHBO-setjes en -koffer aan te vullen na gebruik. Boris de 

Groot antwoordt dat dit er nu nog niet is, maar dat dit een erg goede suggestie is, die mee zal 

worden genomen voor de komende jaren.  

Reserveringen 

Frederieke Jansen vraagt wat er onder de coronareservering valt. Boris de Groot antwoordt dat 

er maximaal €20,- vergoed werd vanuit Softijs als iemand door corona niet aanwezig kon zijn 

bij een activiteit. 

Overig 

Frederieke Jansen vraagt hoeveel het lidmaatschap bij de NSSU bedraagt. Boris de Groot 

antwoordt dat dit is vastgesteld op €50,- basiskosten, plus €0,20 per lid. Daarnaast zijn er dit 

jaar ook eenmalig oprichtingskosten voor de NSSU betaald. 

Om 21:07 uur gaat er een wekker van Annick Aarsen. Ze neemt zelf haar shotje, 

Joost Smeets vraagt wat de corona-inkomsten zijn. Boris de Groot antwoordt dat dit voortkomt 

uit de compensatie van de wedstrijdlicentiehouders van seizoen ’20-’21 vanuit de BVU. 

Martijn Vermist vraagt hoe het nou zit met hoeveel er inbegroot was en hoeveel er daarvan 

afgeweken is in de realisatie. Boris de Groot antwoordt dat er voor dit jaar negatief inbegroot 

was met een bedrag van €550,-. Er is uiteindelijk €430,- meer uitgegeven dan begroot, 

grotendeels aan investeringen en reserveringen.  

Boris de Groot deelt mede dat er komend jaar aan financiële richtlijnen zal worden gewerkt. 

Janneke Hulsen vraagt of het verlies op het Softijsfeest niet gewoon gedekt moet worden vanuit 

Softijs zelf. Boris de Groot antwoordt dat dit grotendeels is gebeurd, maar zelfs met een grotere 

bijdrage vanuit Softijs, was er nog steeds sprake van verlies. 

Boris de Groot gaat over tot het bespreken van de balans. 

Er komt een motie binnen.  



 

Motie ‘Nooit, nee, nimmer’: 

‘Nooit, nee, nimmer… ruil ik rood voor vies groen (of geel-blauw).  

Shotje voor Boris voor het groen kleuren van positieve bedragen en geel (of oranje) kleuren 

van de reserveringen.’ 

De motie is zonder stemming, met een hamerslag aangenomen. 

Frederieke Jansen vraagt of er op de spaarrekening ook rente is ontvangen. Boris de Groot 

antwoordt van wel, maar dat dit is verrekend met de inkomsten en uitgaven (betaalrekening) 

en dat het daarnaast maar €0,38 scheelt op de spaarrekening. 

Om 21:19 uur scoort Feyenoord een doelpunt. 

Martijn Vermist vraagt of alle investeringsideeën vanuit de Google Forms en de online 

brainstormsessies zijn meegegeven aan het KB. Boris de Groot antwoordt dat dit zeker is 

gebeurd.  

Boris Petit vraagt waarom de realisatie pas zo laat gedeeld is met de ALV. Hij geeft aan op dit 

moment nog niet te willen instemmen omdat het stuk te laat en zonder toelichting kwam. Boris 

de Groot antwoordt dat er last minute nog veel aan moest gebeuren, omdat pas kort geleden 

een het totaalbeeld van inkomsten en uitgaven duidelijk was. Laura Ammerlaan vult aan dat er 

veel grote activiteiten laat in het jaar waren, waardoor sommige afrekeningen pas net voor de 

Wissel-ALV binnen waren. Boris de Groot zegt ook dat het niet wenselijk is om een niet-

gefinaliseerde versie te sturen, maar dat hij de realisatie graag eerder had gedeeld met de ALV. 

Frederieke Jansen vraagt of het geen goed idee is om in het HR vast te leggen dat deze stukken 

eerder gestuurd worden. Boris de Groot zegt dat dit zeker een optie is, maar hij zegt wel dat 

het haalbaar moet blijven voor de penningmeester. 

Om 21:21 uur is het 2:0 voor Feyenoord. 

Er komt een motie binnen. Deze wordt voorgelezen en er wordt over gestemd. 

Motie ‘Vragen om moties’: 

‘Bij dezen een motie voor Boris. Alsjeblieft. Wil je er nog een shotje bij?’  

Laura Ammerlaan gaat over op de stemming over deze motie. 

Stemmen voor: 23 (Anke de Groot, Anna Bundalo, Boris Petit, Cassimy van Neerven, Diederik 

Roest, Frederieke Jansen, Hidde van de Beek, Hiltje Gerritsma, Jacco Rood, Joost Smeets, 

Lucas van der Sprong, Maartje Drontmann, Manon Jansen, Marijke de Jong, Martijn Vermist, 

Mirjam Kraakman, Mirte Linthorst, Mirte Neefjes, Rianne Olijerhoek, Rutger Remmers, Silke 

van Eerten, Tessa Roeven, Wouter Kelderman) 



 

Stemmen tegen: 7 (Floor Veldhuis, Janneke Hulsen, Jeroen Geerligs, Loes Berkhof, Niene 

Iping, Romi Roest, Stijn Visser) 

Onthouden van stemming: 4 (Eline Kuijt, Jort Koedijk, Lana van Veen, Matthijs Beerepoot) 

De motie is met een hamerslag aangenomen. 

Joost Smeets zegt dat het inderdaad wenselijk is als de financiële stukken verder van tevoren 

klaar zijn en gedeeld kunnen worden met de ALV. 

Martijn Vermist merkt op dat activiteiten laat in het bestuursjaar wat betreft de afrekening ook 

doorgeschoven mogen worden naar de volgende penningmeester. Boris de Groot zegt dat dit 

ook niet altijd wenselijk is voor het volgende bestuur.   

Mirte Linthorst vraagt of alles wel is nagekeken door de Kasco. Joost Smeets haakt hier vanuit 

de Kasco op in. Hij vertelt dat pas vandaag alle definitieve afrekeningen binnen waren en dat 

het daarom nog niet allemaal klopt. Daarom geeft de Kasco voor nu ook helaas een negatief 

stemadvies. Hij stelt voor om het KB, en dus ook Romi Roest, gewoon in te slaan, maar om 

Boris de Groot nog niet uit te slaan. Wouter Kelderman vult aan dat het vooral in het voordeel 

van de penningmeester zelf is om de financiële stukken eerder af te hebben. Tessa Roeven 

vraagt of er komende maandag dan wel een definitieve afrekening wordt gestuurd, zodat alles 

voor de Uitloop-ALV door de leden van de ALV bekeken kan worden. Boris de Groot zegt dat 

dit dan inderdaad het doel is en dat hij dan op de Uitloop-ALV alleen de veranderingen zal 

bespreken ten opzichte van vandaag. 

 Om 21:29 uur komt Stijn Visser binnen. 

De stemming over het financieel jaarverslag wordt doorgeschoven naar de Uitloop-ALV. 

9. Jaarverslag Beleidsadviescommissie 

Laura Ammerlaan vertelt dat er wegens de nieuwe aanpak van de Beleidsadviescommissie op 

deze ALV voor het eerst een jaarverslag vanuit de Beleidsadviescommissie gepresenteerd zal 

worden. Ze geeft het woord aan Mirte Linthorst en Matthijs Beerepoot om namens de 

commissie het jaarverslag kort toe te lichten. 

Tessa Roeven vraagt of bestuursleden zelf hun buddy mogen kiezen. Mirte Linthorst antwoordt 

dat dit inderdaad het geval is. 

Om 21:35 uur gaat een wekker van Annick Aarsen. Joris Stevers neemt het shotje voor haar. 

10. Voorstel HR-wijzigingen 

Laura Ammerlaan stelt voor deze omwille van tijd nu door te schuiven naar volgende week. 

Martijn Vermist vraagt wel om garantie dat ze dan wel echt ter stemming worden gebracht. 

Laura Ammerlaan en Loes Berkhof geven aan dat dat wel goedkomt.. 



 

 11. Huldigingen en uitreikingen 

Laura Ammerlaan geeft het woord aan Fedor van der Laan voor de huldigingen en 

uitreikingen. De prijzen worden aan de aanwezigen uitgereikt, de rest zal deze zo snel mogelijk 

ontvangen. 

De trofee voor de vrouwelijke clubkampioen gaat dit jaar naar Talita van Hartskamp en die 

voor de mannelijke clubkampioen gaat naar Martijn Vermist. 

Jacco Rood heeft de tweede plaats bemachtigd op de CK, Peter Paul Erdman had de derde 

prijs. Hiltje Gerritsma werd tweede, Laura Ammerlaan pakte brons. 

In de categorie 500-700m ging Steven Kelderman er met de eerste prijs vandoor en Tony Korf 

werd daar vlak achter tweede. Bij de dames won Iris van Wijk. Frederique Loohuis en Sacha 

Reijers werden respectievelijk tweede en derde. 

De Sergey Bubka-award gaat naar Boris Petit voor zijn 17 PR’s van dit jaar. 

De Rookiebokaal, die dit jaar zijn intrede heeft gemaakt gaat eveneens naar Boris Petit. 

Tessa Roeven vraagt wat de Rookiebokaal ook alweer inhoudt. Fedor van der Laan vertelt dat 

het gaat over het aantal gereden wedstrijden en aantal PR’s. Echter heeft di t wel enigszins 

overlap met de Sergey Bubka-award, dus voor volgend jaar staat de invulling nog niet helemaal 

vast. 

12. Bedanken trainers 

Laura Ammerlaan geeft het woord aan Joris Stevers en Fedor van der Laan. Fedor van der 

Laan bedankt de licentietrainers. Joris Stevers bedankt alle woensdagavondtrainers. Alle 

aanwezige trainers ontvangen hun bedankje, de rest zal deze op een later moment krijgen. 

13. Dechargeren commissies 

Om 21:44 uur schorst Laura Ammerlaan de vergadering. Om 21:55 uur wordt de vergadering 

hervat. 

Laura Ammerlaan vraagt of er bezwaar is vanuit de ALV voor het in een keer dechargeren van 

de commissies. Ze leest alle te dechargeren commissies (en haar leden) voor, waarna wordt 

overgegaan op stemming over het dechargeren. 

Stemmen over het dechargeren van de Activiteitencommissie, Almanakcommissie,, 

Binnenlandkampcommissie, Buitenlandkampcommissie, Fietscommissie, Flitscommissie, 

Goededoelencommissie, Introductiecommissie, Lustrumcommissie, Promotiecommissie, 

Redactie, Skeelercommissie, Technische Commissie, Websitecommissie en 

Wedstrijdcommissie. 



 

Stemmen voor: 34 (Anke de Groot, Anna Bundalo, Boris Petit, Cassimy van Neerven, Diederik 

Roest, Eline Kuijt, Floor Veldhuis, Frederieke Jansen, Hidde van de Beek, Hiltje Gerritsma, 

Jacco Rood, Janneke Hulsen, Jeroen Geerligs, Joost Smeets, Jort Koedijk, Lana van Veen, 

Loes Berkhof, Lucas van der Sprong, Maartje Drontmann, Manon Jansen, Marijke de Jong, 

Martijn Vermist, Matthijs Beerepoot, Mirjam Kraakman, Mirte Linthorst, Mirte Neefjes, Niene 

Iping, Rianne Olijerhoek, Romi Roest, Rutger Remmers, Silke van Eerten, Stijn Visser, Tessa 

Roeven, Wouter Kelderman) 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 0 

Met een hamerslag zijn alle genoemde commissies gedechargeerd. 

De decharge van de Beleidsadviescommissie wordt per hoofd in stemming gebracht. 

Stemming voor het dechargeren van Boris Petit uit de Beleidsadviescommissie: 

Stemmen voor: 32 (Anke de Groot, Anna Bundalo, Cassimy van Neerven, Diederik Roest, 

Eline Kuijt, Floor Veldhuis, Frederieke Jansen, Hidde van de Beek, Hiltje Gerritsma, Jacco 

Rood, Janneke Hulsen, Jeroen Geerligs, Joost Smeets, Jort Koedijk, Lana van Veen, Loes 

Berkhof, Lucas van der Sprong, Maartje Drontmann, Manon Jansen, Marijke de Jong, Matthijs 

Beerepoot, Mirjam Kraakman, Mirte Linthorst, Mirte Neefjes, Niene Iping, Rianne Olijerhoek, 

Romi Roest, Rutger Remmers, Silke van Eerten, Stijn Visser, Tessa Roeven, Wouter Kelderman) 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 2 (Boris Petit, Martijn Vermist) 

Met een hamerslag is Boris Petit gedechargeerd. 

Stemming voor het dechargeren van Manon Jansen uit de Beleidsadviescommissie: 

Stemmen voor: 31 (Anke de Groot, Anna Bundalo, Cassimy van Neerven, Diederik Roest, 

Eline Kuijt, Floor Veldhuis, Frederieke Jansen, Hidde van de Beek, Hiltje Gerritsma, Jacco 

Rood, Janneke Hulsen, Jeroen Geerligs, Joost Smeets, Jort Koedijk, Lana van Veen, Loes 

Berkhof, Lucas van der Sprong, Maartje Drontmann, Marijke de Jong, Matthijs Beerepoot, 

Mirjam Kraakman, Mirte Linthorst, Mirte Neefjes, Niene Iping, Rianne Olijerhoek, Romi 

Roest, Rutger Remmers, Silke van Eerten, Stijn Visser, Tessa Roeven, Wouter Kelderman) 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 3 (Boris Petit, Manon Jansen, Martijn Vermist) 

Met een hamerslag is Manon Jansen gedechargeerd. 

Stemming voor het dechargeren van Martijn Vermist uit de Beleidsadviescommissie: 



 

Stemmen voor: 32 (Anke de Groot, Anna Bundalo, Cassimy van Neerven, Diederik Roest, 

Eline Kuijt, Floor Veldhuis, Frederieke Jansen, Hidde van de Beek, Hiltje Gerritsma, Jacco 

Rood, Janneke Hulsen, Jeroen Geerligs, Joost Smeets, Jort Koedijk, Lana van Veen, Loes 

Berkhof, Lucas van der Sprong, Maartje Drontmann, Manon Jansen, Marijke de Jong, Matthijs 

Beerepoot, Mirjam Kraakman, Mirte Linthorst, Mirte Neefjes, Niene Iping, Rianne Olijerhoek, 

Romi Roest, Rutger Remmers, Silke van Eerten, Stijn Visser, Tessa Roeven, Wouter Kelderman) 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 2 (Boris Petit, Martijn Vermist) 

Met een hamerslag is Martijn Vermist gedechargeerd. 

Stemming voor het dechargeren van Matthijs Beerepoot uit de Beleidsadviescommissie: 

Stemmen voor: 32 (Anke de Groot, Anna Bundalo, Cassimy van Neerven, Diederik Roest, 

Eline Kuijt, Floor Veldhuis, Frederieke Jansen, Hidde van de Beek, Hiltje Gerritsma, Jacco 

Rood, Janneke Hulsen, Jeroen Geerligs, Joost Smeets, Jort Koedijk, Lana van Veen, Loes 

Berkhof, Lucas van der Sprong, Maartje Drontmann, Manon Jansen, Marijke de Jong, Matthijs 

Beerepoot, Mirjam Kraakman, Mirte Linthorst, Mirte Neefjes, Niene Iping, Rianne Olijerhoek, 

Romi Roest, Rutger Remmers, Silke van Eerten, Stijn Visser, Tessa Roeven, Wouter Kelderman) 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 2 (Boris Petit, Martijn Vermist) 

Met een hamerslag is Matthijs Beerepoot gedechargeerd. 

Stemming voor het dechargeren van Mirte Linthorst uit de Beleidsadviescommissie: 

Stemmen voor: 31 (Anke de Groot, Anna Bundalo, Cassimy van Neerven, Diederik Roest, 

Eline Kuijt, Floor Veldhuis, Frederieke Jansen, Hidde van de Beek, Hiltje Gerritsma, Jacco 

Rood, Janneke Hulsen, Jeroen Geerligs, Joost Smeets, Jort Koedijk, Lana van Veen, Loes 

Berkhof, Lucas van der Sprong, Maartje Drontmann, Manon Jansen, Marijke de Jong, Matthijs 

Beerepoot, Mirjam Kraakman, Mirte Neefjes, Niene Iping, Rianne Olijerhoek, Romi Roest, 

Rutger Remmers, Silke van Eerten, Stijn Visser, Tessa Roeven, Wouter Kelderman) 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 3 (Boris Petit, Martijn Vermist, Mirte Linthorst)  

Met een hamerslag is Mirte Linthorst gedechargeerd. 

Stemming voor het dechargeren van Wouter Kelderman uit de Beleidsadviescommissie: 

Stemmen voor: 31 (Anke de Groot, Anna Bundalo, Cassimy van Neerven, Diederik Roest, 

Eline Kuijt, Floor Veldhuis, Frederieke Jansen, Hiltje Gerritsma, Jacco Rood, Janneke Hulsen, 



 

Jeroen Geerligs, Joost Smeets, Jort Koedijk, Lana van Veen, Loes Berkhof, Lucas van der 

Sprong, Maartje Drontmann, Manon Jansen, Marijke de Jong, Matthijs Beerepoot, Mirjam 

Kraakman, Mirte Linthorst, Mirte Neefjes, Niene Iping, Rianne Olijerhoek, Romi Roest, Rutger 

Remmers, Silke van Eerten, Stijn Visser, Tessa Roeven, Wouter Kelderman) 

Stemmen tegen: 1 (Hidde van de Beek) 

Onthouden van stemming: 2 (Boris Petit, Martijn Vermist) 

Met een hamerslag is Wouter Kelderman gedechargeerd. 

14. W.V.T.T.K. zittend bestuur 

Jacco Rood vraagt naar de situatie van de Vechtsebanen, omdat hij iets heeft gehoord over 

onzekerheid op dat vlak. Laura Ammerlaan geeft aan dat hier helaas niets over gedeeld mag 

worden, maar dat het de goede kant op lijkt te gaan. 

15. Rondvraag zittend bestuur 

Laura Ammerlaan gaat over de rondvraag. 

Mirte Linthorst: “Dankjulliewel voor dit mooie jaar.” 

Boris Petersen: “Ik heb een vraag voor Tessa (red. Roeven): heb je je al aangemeld voor de 

bata?” 

Cassimy van Neerven: “Bedankt voor het mooie jaar!” 

Manon Jansen: “Het was een mooi jaar ondanks alles wat er is gebeurd.” 

Wouter Kelderman: “Ja was mooi.” 

Hidde van de Beek: “Joris (red. Stevers), wil je nog zitten?” Joris Stevers antwoordt dat hij 

staan eigenlijk ook wel fijn vindt. “En is het lustrum officieel over als de hamerslag zometeen 

valt?” Vanuit de zaal wordt geroepen dat het lustrum tot 1 december 2022 loopt.  Laura 

Ammerlaan vult aan dat met de hamerslag het lustrumbestuursjaar zal worden afgesloten. 

Hidde van de Beek: “Het was een mooi jaar.” 

Frederieke Jansen: “Bedankt voor dit jaar.” 

Tessa Roeven: “Bedankt voor het mooie jaar.” 

Martijn Vermist: “Bedankt voor de inzet.” 

Rutger Remmers: “Dankjewel voor dit jaar.” 

Floor Veldhuis: “Dankjewel voor dit jaar.” 



 

Om 22:06 uur scoort Feyenoord hun derde doelpunt. 

Matthijs Beerepoot: “Bedankt voor alles. Geniet van het zwarte gat en wees trots!” 

Loes Berkhof: “Bedankt voor het afgelopen jaar.” 

Niene Iping: “Ik vind dat jullie het heel goed hebben gedaan en bedankt voor alles.” 

16. Dechargeren zittend bestuur/installeren kandidaatsbestuur 

Gezien de situatie met de onvolledige financiële stukken, kan het 35 ste bestuur niet 

gedechargeerd worden1. Daarom gaat Laura Ammerlaan alleen over tot het uitslaan van het 

zittende bestuur. De stemming verloopt blind na aanvraag hiervoor vanuit de ALV. 

Het uitslaan van Joris Stevers als Commissaris Technisch Kader wordt in stemming gebracht. 

Stemmen voor: 29 

Stemmen tegen: 2 

Onthouden van stemming: 2 

Met een hamerslag is Joris Stevers uitgeslagen als Commissaris Technisch Kader. 

Het uitslaan van Annick Aarsen als PR-commissaris wordt in stemming gebracht. 

Stemmen voor: 30 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 3 

Met een hamerslag is Annick Aarsen uitgeslagen als PR-commissaris. 

Het uitslaan van Fedor van der Laan als Wedstrijdsecretaris wordt in stemming gebracht. 

Stemmen voor: 35 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 0 

Met een hamerslag is Fedor van der Laan uitgeslagen als Wedstrijdsecretaris. 

Het uitslaan van Boris de Groot als Penningmeester wordt in stemming gebracht.  

 
1 Er hoeft officieel niet gestemd te worden over het uitslaan van het bestuur. Het bestuur mag namelijk zelf 
ontslag nemen. Een stemming is alleen vereist voor decharge en inslaan van een bestuur.  



 

Stemmen voor: 23 

Stemmen tegen: 4 

Onthouden van stemming: 3 

3 ongeldige stemmen. 

Met een hamerslag is Boris de Groot uitgeslagen als Penningmeester. 

Laura Ammerlaan vraagt aan de ALV of er bezwaar is dat Marije Haakma blijft notuleren tot 

Niene Iping is ingeslagen. Er is hier geen bezwaar tegen. 

Het uitslaan van Marije Haakma als Secretaris wordt in stemming gebracht. 

Stemmen voor: 32 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 1 

Met een hamerslag is Marije Haakma uitgeslagen als Secretaris. 

Laura Ammerlaan wil graag, net zoals voorgaande jaren, met één hamerslag zowel Laura 

Ammerlaan als Voorzitter uitslaan, als Loes Berkhof als Voorzitter installeren.  

Het uitslaan van Laura Ammerlaan als Voorzitter en het installeren van Loes Berkhof als 

Voorzitter wordt in stemming gebracht. 

Stemmen voor: 26 

Stemmen tegen: 1 

Onthouden van stemming: 4 

1 ongeldige stem 

Met een hamerslag is Laura Ammerlaan uitgeslagen als Voorzitter en Loes Berkhof 

geïnstalleerd als Voorzitter. 

Loes Berkhof brengt het installeren van Niene Iping als Secretaris in stemming. 

Stemmen voor: 34 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Boris de Groot, Fedor van der Laan, 

Annick Aarsen, Joris Stevers, Anna Bundalo, Boris Petit, Cassimy van Neerven, Diederik 

Roest, Eline Kuijt, Floor Veldhuis, Frederieke Jansen, Hidde van de Beek, Hiltje Gerritsma, 

Jacco Rood, Janneke Hulsen, Jeroen Geerligs, Joost Smeets, Jort Koedijk, Lana van Veen, 

Lucas van der Sprong, Maartje Drontmann, Manon Jansen, Marijke de Jong, Martijn Vermist, 



 

Matthijs Beerepoot, Mirjam Kraakman, Mirte Linthorst, Rianne Olijerhoek, Silke van Eerten, 

Stijn Visser, Tessa Roeven en Wouter Kelderman) 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 0 

Met een hamerslag is Niene Iping geïnstalleerd als Secretaris. Ze neemt het notuleren over van 

Marije Haakma. 

Loes Berkhof brengt het installeren van Romi Roest als Penningmeester in stemming. 

Stemmen voor: 34 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Boris de Groot, Fedor van der Laan, 

Annick Aarsen, Joris Stevers, Anna Bundalo, Boris Petit, Cassimy van Neerven, Diederik 

Roest, Eline Kuijt, Floor Veldhuis, Frederieke Jansen, Hidde van de Beek, Hiltje Gerritsma, 

Jacco Rood, Janneke Hulsen, Jeroen Geerligs, Joost Smeets, Jort Koedijk, Lana van Veen, 

Lucas van der Sprong, Maartje Drontmann, Manon Jansen, Marijke de Jong, Martijn Vermist, 

Matthijs Beerepoot, Mirjam Kraakman, Mirte Linthorst, Rianne Olijerhoek, Silke van Eerten, 

Stijn Visser, Tessa Roeven en Wouter Kelderman) 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 0 

Met een hamerslag is Romi Roest geïnstalleerd als Penningmeester.  

Loes Berkhof brengt het installeren van Mirte Neefjes als Wedstrijdsecretaris in stemming. 

Stemmen voor: 34 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Boris de Groot, Fedor van der Laan, 

Annick Aarsen, Joris Stevers, Anna Bundalo, Boris Petit, Cassimy van Neerven, Diederik 

Roest, Eline Kuijt, Floor Veldhuis, Frederieke Jansen, Hidde van de Beek, Hiltje Gerritsma, 

Jacco Rood, Janneke Hulsen, Jeroen Geerligs, Joost Smeets, Jort Koedijk, Lana van Veen, 

Lucas van der Sprong, Maartje Drontmann, Manon Jansen, Marijke de Jong, Martijn Vermist, 

Matthijs Beerepoot, Mirjam Kraakman, Mirte Linthorst, Rianne Olijerhoek, Silke van Eerten, 

Stijn Visser, Tessa Roeven en Wouter Kelderman) 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 0 

Met een hamerslag is Mirte Neefjes geïnstalleerd als Wedstrijdsecretaris. 

Loes Berkhof brengt het installeren van Anke de Groot als PR Commissaris in stemming. 

Stemmen voor: 34 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Boris de Groot, Fedor van der Laan, 

Annick Aarsen, Joris Stevers, Anna Bundalo, Boris Petit, Cassimy van Neerven, Diederik 

Roest, Eline Kuijt, Floor Veldhuis, Frederieke Jansen, Hidde van de Beek, Hiltje Gerritsma, 



 

Jacco Rood, Janneke Hulsen, Jeroen Geerligs, Joost Smeets, Jort Koedijk, Lana van Veen, 

Lucas van der Sprong, Maartje Drontmann, Manon Jansen, Marijke de Jong, Martijn Vermist, 

Matthijs Beerepoot, Mirjam Kraakman, Mirte Linthorst, Rianne Olijerhoek, Silke van Eerten, 

Stijn Visser, Tessa Roeven en Wouter Kelderman) 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 0 

Met een hamerslag is Anke de Groot geïnstalleerd als PR Commissaris. 

Loes Berkhof brengt het installeren van Rutger Remmers als Commissaris Technisch Kader in 

stemming. 

Stemmen voor: 34 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Boris de Groot, Fedor van der Laan, 

Annick Aarsen, Joris Stevers, Anna Bundalo, Boris Petit, Cassimy van Neerven, Diederik 

Roest, Eline Kuijt, Floor Veldhuis, Frederieke Jansen, Hidde van de Beek, Hiltje Gerritsma, 

Jacco Rood, Janneke Hulsen, Jeroen Geerligs, Joost Smeets, Jort Koedijk, Lana van Veen, 

Lucas van der Sprong, Maartje Drontmann, Manon Jansen, Marijke de Jong, Martijn Vermist, 

Matthijs Beerepoot, Mirjam Kraakman, Mirte Linthorst, Rianne Olijerhoek, Silke van Eerten, 

Stijn Visser, Tessa Roeven en Wouter Kelderman) 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 0 

Met een hamerslag is Rutger Remmers geïnstalleerd als Commissaris Technisch Kader.  

Motie ‘Oefenen van de wave’ 

Even een testrondje om het enthousiasme te peilen.  

De motie ‘Oefenen van de wave’ is zonder stemming aangenomen. Het vers geïnstalleerde 

bestuur doet een enthousiaste wave om er in te komen.   

Motie ‘Goed begin is het halve werk’ 

Dus neem maar een shotje allemaal! 

De motie ‘Goed begin is het halve werk’ is zonder stemming aangenomen. Alle zes leden van 

het bestuur nemen een shotje om te vieren dat ze zijn ingeslagen! 

Motie ‘Onze lieve trouwe box’ 

Wij leden van de ALV zien onze lieve trouwe ouwe disco box graag op belangrijke 

verenigingsgebeurtenissen terug. Hij/zij heeft veel lief, leed en bier met ons gedeeld. Wij 

zouden het dan ook graag zien dat het 36ste bestuur goed en liefdevol voor haar/hem zorgt en 

in elk geval bij de kampen de discolichtjes laat shinen.  

De motie ‘Onze lieve trouwe box’ wordt in stemming gebracht.  



 

Stemmen voor: 30 (Annick Aarsen, Joris Stevers, Anna Bundalo, Boris Petit, Cassimy van 

Neerven, Diederik Roest, Eline Kuijt, Floor Veldhuis, Frederieke Jansen, Hidde van de Beek, 

Hiltje Gerritsma, Jacco Rood, Janneke Hulsen, Joost Smeets, Jort Koedijk, Lana van Veen, 

Lisette Schaar, Lucas van der Sprong, Maartje Drontmann, Manon Jansen, Marijke de Jong, 

Martijn Vermist, Matthijs Beerepoot, Mirjam Kraakman, Mirte Linthorst, Rianne Olijerhoek, 

Silke van Eerten, Stijn Visser en Wouter Kelderman) 

Stemmen tegen: 2 (Boris de Groot en Fedor van der Laan) 

Onthouden van stemming: 4 (Jeroen Geerligs, Tessa Roeven, Laura Ammerlaan en Marije 

Haakma) 

De motie ‘ Onze lieve trouwe box’ wordt met een hamerslag aangenomen. Het 36ste bestuur 

beloofd goed te zullen zorgen voor de oude vertrouwde box.  

17. Rondvraag nieuwe bestuur 

Loes Berkhof gaat over tot de rondvraag.  

Manon Jansen: Heel veel plezier en heel veel succes komend jaar. Ik ben benieuwd naar 

dinsdag! Loes Berkhof reageert met: Wij ook! 

Mirthe Linthorst: Ik sluit me helemaal aan bij wat Manon zei.   

Cassimy van Neerven: Heel veel plezier en succes, geniet ervan! 

Stijn Visser: Succes.  

Joris Stevers: Heel veel succes, jullie kunnen het! 

Wouter Kelderman: Ik hoop dat het weer mooi wordt! 

Mirjam Kraakman: Veel plezier! 

Jacco Rood: Veel plezier 

Martijn Vermist: Geniet ervan en wees lief voor elkaar.  

Boris de Groot: Ik heb ongelofelijk veel vertrouwen in jullie en veel plezier! 

Lucas van der Sprong: Veel succes.  

Hidde van de Beek: Veel succes.  

Anna Bundalo: Krijgen we nu niet het filmpje te zien?! Loes Berkhof legt uit dat we daar nu 

geen tijd meer voor hebben.  

Hiltje Gerritsma: Veel plezier.  



 

Rianne Olijerhoek: Veel plezier.  

Frederieke Jansen: Hoe lang duurt jullie ODZ-video? Loes Berkhof antwoordt: Acht minuten 

en een beetje, dus misschien komen we er na de rondvraag nog aan toe.  

Jeroen Geerligs: Succes.  

Jort Koedijk: Veel succes.  

Tessa Roeven: Gaan we nog zingen? Loes Berkhof: Jazeker gaan we nog zingen! 

Matthijs Beerepoot: Veel plezier, en speciaal Rutger als enige man in het bestuur, succes! Het 

kan alleen maar goed worden.  

Joost Smeets: Veel plezier en veel succes! 

Annick Aarsen: Ik heb heel veel vertrouwen in jullie! Heel veel plezier en succes. 

Marije Haakma: Heel veel succes, jullie kunnen het! Geniet ervan, het jaar is zo voorbij.  

Laura Ammerlaan: Ik sluit me aan bij alles wat al is gezegd. Heel veel succes, wij hebben heel 

veel vertrouwen in jullie, jullie kunnen het. Heb vooral ook vertrouwen in jezelf!  

Fedor van der Laan: Veel succes.  

Boris Petersen: Veel plezier en succes.  

Floor Veldhuis: Heel veel plezier en succes.  

Eline Kuijt: Veel plezier.  

Lana van Veen: Heel veel plezier gewenst.  

18. Sluiting 

Na het zingen van het Softijslied sluit Loes Berkhof om 23:02 de vergadering.  


