
(concept) Verslag jaarvergadering FC Silhouet 15 februari 2021 

Deze vergadering is de eerste die we online doen. Het kan helaas niet aders in deze coronatijd. 

6 leden zijn online aangesloten: Carla Over De Linden, Wim Mourits, Clasien Kennis, Frans Wilmsen, Willem 

Embregts en Jan Timmermans (verslag) 

Afgemeld: Ingrid Schoonen, Cor Groenewegen, Vincent Jansen, Sonja Broer-Cats en Ria Roques 

 

Agenda 

1 Opening 

Door de bijzondere setting (online) opent Jan de vergadering met een welkom aan allen 

die het gelukt is om verbinding te maken. We zullen dit in het vervolg vaker gaan doen 

om toch enige binding te houden. Jan zal om verwarring te voorkomen nog een keer een 

nieuwe link toesturen. Hopelijk sluiten dan meer leden aan. Jan zorgt er nu voor dat alle 

stukken in beeld komen, zodat iedereen mee kan kijken. 

 

2 Notulen vorige jaarvergadering! (deze zijn helaas verloren gegaan…..) 

Helaas nergens meer terug te vinden. 

 

3 Aftreden secretaris (Jan Timmermans). Wim Mourits is kandidaat. 

Met algemene instemming wordt Wim verwelkomd als nieuwe secretaris van de club. 

Jan zal de komende tijd nog op de achtergrond aanwezig zijn om waar nodig te 

ondersteunen. 

 

4 Tussentijds aftreden van Voorzitter (VZ) Cor Groenewegen. Clasien Kennis is kandidaat. 

Cor heeft vorig jaar al aangegeven te willen stoppen. Clasien heeft sinds die tijd de rol 

van VZ overgenomen en wordt nu ook met algemene instemming formeel als VZ 

gekozen. 

 

5 Overige functies (rooster van aftreden) zie hieronder bij toelichting 

Het rooster wordt kort toegelicht. 

 

6 Jaarverslag  

Het korte jaarverslag (we hebben sinds maart weinig kunnen doen) wordt akkoord 

gevonden. De enige opmerking is dat we afgesproken hebben tot maximaal 13 leden 

willen groeien. (dit is in het verslag opgenomen) 

 

7 Financieel jaarverslag 2020 (reeds toegestuurd) 

Het verslag wordt doorgenomen en Willem geeft hier en daar nog een korte toelichting. 

Verslag wordt goedgekeurd. 

 

8 Verslag kascommissie (Willem en Ingrid) en decharge 

Willem geeft een korte samenvatting van de werkzaamheden. Er zijn hierover geen 

vragen decharge. Voor de nieuwe kascommissie stelt Carla zich beschikbaar. We gaan er 

van uit dat ook Ingrid dit nog een jaar wil doen. 

 

 



 

9 Begroting 2021 (reeds toegestuurd) 

De begroting wordt doorgenomen. Enkel vragen kom naar boven.  

- De huur van de Schakel graag uitsplitsen in kosten opslag en huur 

- Huur Schakel aan de lage kant ten opzichte van 2020 

- Zien de huur van d’n Overkant niet terug 

Verzoek aan Vincent om hierop nog te reageren en eventueel aan te passen. 

10 Rondvraag 

Carla: Whatsapp avond/middag anders organiseren. Bijvoorbeeld iedere 10 of 15 

minuten stuurt een (vooraf afgesproken) lid een nieuwe opdracht. Zo kan iedereen 

meedoen. Volgende keer de andere helft van de leden. Prima idee. 

 


