
  
  
 

 

 

datum 6 juni 2017, 20:00 uur    

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

Bestuur 

 

Later  

Locatie 

 Nidjat Agajev, Jordy Weyrer, Babette van Lunssen, Marcel Kerver, Sjors van 

Wolfswinkel, Leon van Gelderen, Tim van Berkel, Jac Allers, Gerrit Lancee, Betty van 

Berkel, Edward Stoffer, Henk Nijmeijer, 

Geen lid, wel aanwezig; Max Werdler, Ashley van Lunssen                                                                       

Afwezig met kennisgeving; Soraya Oostveen, Gerda van der Poel, Anja Jacobs, Gijs van 

Beest, Klaas van Beest, Rik van Berkel, Max van der Vliet, Albert Vermeer, Brian van 

den Brink, Driekus van Zoelen, Robert Voerman. 

Bas Pot, Lex van Berkel, Tom van Lunssen, Rinus den Daas, Kelly van Lunssen, 

 Greet Kok 

Remco Beckers, Rick Schrijvers, Tonnie Jacobs, Casper Nijmeijer 

Break Out 
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Betreft Algemene Ledenvergadering BreakOut 2017 

 Onderwerp 

 

Actie/inbreng 

  Rinus opent de ALV om 20.00 Rinus 

 Notulen ALV 2016 worden doorgenomen Edward komt met een aantal 

opmerkingen op de rondvraag van de ALV 2016.  

Waarom de notulen en statuten nog niet op de site staan,  

Rinus; Er is geen tijd voor geweest i.v.m. ziekte. Na de ALV wordt alles 

uitgewerkt (is veel papierwerk) Ook de statuten worden uitgebreid met 

huisregels en gedragregels. De ALV beslissingen komen in een apart 

hoofdstuk op de website. Op de website kan nu alleen de eerste pagina 

geopend worden, ook hier wordt aan gewerkt. 

 

Bestuur 

 Jordy Weyrer en Babette van Lunssen hebben de kascontrole uitgevoerd.  

 

 

kascontrole 

Kascommissie 

 Financieel jaarverslag 2016 is goedgekeurd. Jaarverslag + Financiën 

ligt ter inzage voor de leden 

Allen 

 Prijzen + Contributie 

Rinus legt aan de leden voor om de prijzen met €0,25 te verhogen.  

 

 

 

 

 

Bestuur 
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 . Nieuwe kantine 

Rinus vertelt wat er gaande is m.b.t. het nieuwe gebouw.  

Stichting Wijksport (SWS) heeft weer een nieuw bestuur waardoor de 

onderhandelingen weer van vooraf aan moeten beginnen. Voor de Tennis 

wordt de nieuwe plaats van de Break Out kantine. De eis van de 

gemeente is dat meerdere partijen moeten kijken naar de bouw. Tom 

moet nu meerdere plannen maken van het hele concept, incl. de 

binnenkant van het gebouw, zodat meerdere aannemers de kans krijgen 

om het te bouwen. Jeroen Brouwer gaat uitzoeken wie de kosten gaat 

betalen om deze plannen te laten tekenen en berekenen. 

Edward vraagt hoe de financiële constructie in elkaar zit; 

De hypotheek gaat via de Waterschapsbank, wij lossen hem af. Deze 

lening moet via de Gemeente.  

SWS wordt eigenaar van het pand, wij mogen wel alles wel zelf beslissen 

in dit nieuwe pand. Wij huren het van SWS. Wij hebben SWS nodig om de 

hypotheek rond te maken.  

Er wordt geen eigen geld ingezet in het nieuwe pand. Dus bij afnemende 

inkomsten kunnen we de komende 10 jaar de hypotheek betalen. 

Jac, is het haalbaar zo’n grote kantine; 

Rinus; Ja, wel nevenverenigingen erbij nodig om het financieel 

makkelijker te maken. Met toernooien en de ranking is de ruimte hard 

nodig. 

Er komt een kleinere keuken in. Ook komen er 2 douches in. 

Plannen zijn dat de tafeltennis en de Bridge in het nieuwe pand erbij 

komen. 

Kelly heeft contact gehad met de dart vereniging in Houten. Misschien 

kunnen we de datums van de grote toernooien op elkaar afstemmen 

zodat zij naar ons kunnen en wij naar hun. Ook zal er meer reclame 

gemaakt worden voor de toernooien.  

Bestuur 
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 4
e
 Zaterdag 

Ashley en Max vertellen dat ze stoppen met de 4
e
 zaterdag. Soraya gaat 

de toernooien overnemen na de zomerstop.  

Darters doen brutaal tegen de wedstrijdleiding over het schrijven, er is 

overmatig drankgebruik door sommigen, cadeaus die niet gewaardeerd 

worden en rechtstreeks de prullenbak ingaan.  

Rinus zegt dat het roken ook een irritatiepunt is. Darters mogen niet roken 

als ze moeten darten of schrijven. Degene die toch gaat roken tijdens zo’n 

moment wordt uit de wedstrijd gezet. Er is tijd genoeg tussen de 

wedstrijden door. 

Sjors; kunnen degene die de sfeer verzieken niet buitengesloten worden 

van deelname. 

Rinus; Er wordt eerst gesproken met de betrokkenen. Het bestuur 

onderneemt actie. 

Edward; zijn er regels inzake drankgebruik. 

Rinus; Ja die zijn er. Staan in de statuten. 

 

Note; 

Laat iedereen respectvol met elkaar omgaan en spreek elkaar aan op 

vervelend gedrag. 

Het toernooi moet op tijd stoppen, ook voor de barvrijwilliger maar ook 

voor de vergunning van Break Out, om 0.00 moet het afgelopen zijn. 

 

 

 

Bestuur 

 Rondvraag 

 

Jac: Is er een plek waar we op zoek kunnen naar spelers voor de 

competitie?  

Eventueel online zetten. Via Kelly kan het op Facebook gezet worden. 

 

Nidjat: Vraagt of we de donderdagavond weer naar de dinsdag kunnen 

verplaatsen. Er wordt voor gestemd door de leden. Dit gaat in per 1-9-

2017. 

 

Jordy: De vloer bij baan 9 wiebelt. Vraag of er verplaatst kan worden naar 

een andere baan. Eventueel naar baan 8. 

 

Edward: Waar wordt het binnenwerk van betaald bij de nieuwbouw? Deze 

wordt gefinancierd met de lening. 
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 Henk; De Rabobank heeft een Clubkas campagne hierdoor kan je 500 

euro ontvangen voor je vereniging. Dit is eerder gedaan, maar blijkt elk 

jaar te kunnen. Rinus en Greet gaan er achteraan.  

Allen 

 Einde vergadering om 21.40 

 

Allen 

 


