
                                                                                                                                                                           
Notulen 54ste Algemene Ledenvergadering c.v. De Raore Schutters    

Datum: 01 oktober 2021 

Locatie: Café Kanaalzicht 

 

 

 

 

 

Aanwezig bestuur:  

Anouk Verhoeven, Michèle Covers, Anuschka Janssen Bouwmeester, Freek de Best, Chris 
Hoogeveen & Rowdy Jansen 

Aanwezige leden: Diny Beelen, Peter Verhoeven, Rob Danen, Kim Stevens, Dennis Kroes, Monique 
Lensen, Anja Kerkhoff, Koos de Best, Paul Noij, Johan Jaspers, Hans Priems, Tim Derks, Gerard de 
Valk, Mathieu de Best, Bart Covers 

Afwezige Leden met kennisgeving: Jelle Bril, Vincent Arts, Jos Kuiltjes, Frank en Debby Paau, 
Marleen en Antal Kroes, Michel Poos, Aloys van Velthoven, Tonny Gerrits, Tommie en Joice Kroes, 
Geert-Jan en Ans Houtman, Jan en Betsy Jaspers, Marieke de Best, Bas Janssen-Bouwmeester  

 

1. Opening 
 
Anuschka opent de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen en vraagt allen te gaan staan 
voor een minuut stilte voor alle overleden ereleden en leden. 
Agenda word vastgesteld door het bestuur.  
 
2. Notulen 53ste ALV d.d juni 2020 
 
De notulen lagen vanaf 19.45 uur ter inzage. Geen op- of aanmerkingen. Hierbij worden de notulen 
goedgekeurd. De notulen worden ieder jaar op onze website geplaatst. 
  
3. Ingekomen stukken 
 
- 
 
4a. Mededelingen 
 
- Koffie en thee wordt aangeboden door Peter en Yvonne, bedankt hiervoor 
- Contract met Dance Fun loopt, dit wordt ieder jaar opnieuw bekeken afhankelijk van de presentatie 
- Jan en Coby stoppen met het bedrijf. Komend seizoen laatste jaar dat we daar mogen en kunnen 
bouwen, dit wordt dan het 30ste jaar. Vraag is of leden willen meedenken of ze een nieuwe bouwplek 
weten 
- DRS bestaat volgend jaar 55 jaar; maandag 4 oktober komt de jubileumcommissie voor de eerste 
keer bijeen 
b. Commissies 
Jeugdcommissie: Wendy en Claudia stoppen, Leon en Mathieu gaan door. Vraag aan leden wie er 
interesse heeft of iemand kent die in de commissie zou willen  
Anuschka bedankt alle commissies en vrijwilligers voor hun inzet voor de vereniging 



5. Jaarverslag seizoen 2020/2021 
 
Chris leest het (korte) jaarverslag voor.  
 
6. Jaarverslag jeugdcommissie seizoen 2020/2021 
 
Anouk leest het (korte) jaarverslag voor. 
 
7. Financieel jaarverslag 2020/2021 
 
Het financiele jaarverslag word uitgedeeld. Michele Covers geeft hierop een mondelinge toelichting. 
Het jaar wordt met een positief resultaat afgesloten.  
 
Kascontrole commissie bestond uit Monique Lensen en Koos de Best. Monique geeft aan dat ze geen 
onregelmatigheden hebben kunnen vinden en dat het verslag er goed uit ziet. Complimenten voor de 
penningmeester. Anuschka bedankt de kascontrole commissie en de penningmeester. 
Kascontrole commissie 2021/2022: Monique Lensen & Peter Verhoeven 
Dinie Beelen wordt reservelid. 
De financiele stukken worden weer ingenomen 
 
8. Programma 2021/2022 
 
Zondag 7 november 2021   Jeugdprinsenbal 
Zaterdag 13 november 2021 Prinsenbal 
Zaterdag 8 januari 2022  Zittingsavond  
Zondag 9 januari 2022  Prinsenreceptie 
Zaterdag 29 januari 2022 Themafeest 
Zondag 30 januari 2022  Seniorenmiddag 
26 februari t/m 1 maart 2022 Carnaval 
 
Aan het begin van het seizoen word er huis-aan-huis een flyer verspreid met alle data van het 
komende seizoen erop vermeld (tevens via de website bekend gemaakt). 
 
9. Bespreking clubhuis 
 
Stemming geschiedt d.m.v. handopsteken. Iedereen stemt voor Café Kanaalzicht als clubhuis. 
Kanaalzicht blijft clubhuis. 
 
10. Bestuusverkiezing 
 
De aanwezigen kunnen stemmen op Anuschka als voorzitter. Anouk stelt zich herkiesbaar als 
bestuurslid. Kim stelt zich verkiesbaar als bestuurslid. Dinie en Anja leze de stemmen voor. Allen 
worden gekozen door de aanwezige leden.  
 
11. Rondvraag 
 
Anja geeft haar complimenten aan Dennis en het bestuur voor het feit dat er ondanks COVID en de 
maatregelen toch iets is georganiseerd, hierdoor blijft het carnavalsgevoel behouden. Bart geeft aan 
dat hij het zomercarnaval erg leuk vond en hij zou het graag ieder jaar terug zien komen. 
 
11. Sluiting 
 
Anuschka sluit om 20.34 uur de vergadering. Zij bedankt iedereen voor zijn/haar komst vanavond.  
 


