
De ALV van AV Pijnenburg 

Dinsdag 6 april was de algemene ledenvergadering van onze vereniging. 

Dit keer moest via een beeldverbinding omdat een samenkomst in de kantine nog niet kan. In de ALV 

sturen de leden het bestuur en de commissies aan op het te voeren beleid.  

Met 31 leden die zich via het beeldscherm meldden was er nog best een goede opkomst. 

Omdat we toch het gevoel hebben dat we op deze wijze een aantal leden missen, willen we als de 

omstandigheden het toelaten, in het najaar nog een ALV in de kantine houden. 

Na de gebruikelijke mededelingen vooraf, er is weer een huurcontract met de gemeente, het 

parkeerterrein wordt deze zomer aangepakt, ging het natuurlijk over wat Corona doet met de 

vereniging. Hoe is 2020 afgelopen en wat moet er in 2021 gebeuren. 

Door een aantal verwachte en onverwachte meevallers (subsidie, korting van de gemeente, lagere 

energierekening, minder trainingen) is 2020 met een positief saldo afgesloten ondanks de 

tegenvallers in kantine-inkomsten en contributie. 

Dat positieve saldo gaan we inzetten ten behoeve van de leden zodat de vereniging weer sneller 

beter en prettiger op gang kan komen, zodra de coronagevaren geweken zijn. Daar kon ook de ALV 

zich goed in vinden, al is er dan natuurlijk discussie over hoe en wat je dan moet doen. We hebben 

daar immers geen van allen ervaring in. Komende tijd zal het bestuur hier samen met de commissies 

een goede invulling aan gaan proberen te geven. 

De begroting voor 2021 kent door Corona veel onzekerheden. De voorspellingen van het RIVM 

worden wekelijks aangepast, maar we moet in de begroting een heel jaar vooruit kijken. 

De financiële details hebben jullie allemaal in de mail kunnen zien. 

Naast het financiële hoofdstuk is er teruggekeken naar wat er verder in 2020 is gebeurd. Want 

ondanks de stop op van alles, is het een druk jaar geweest voor de vereniging. 

In het bestuur vindt een wisseling plaats. Afgelopen zomer trad Gijs van der Scheer al terug, en per 

deze ALV stopt Edgar Cukier als bestuurslid. Daarvoor in de plaats komen twee verse krachten. Stefan 

Smits en Jasper Smits treden toe tot het bestuur. Daarmee is de gemiddelde leeftijd van het bestuur 

(voor het eerst?) gedaald tot onder de gemiddelde leeftijd van de vereniging! 

Edgar is door de vergadering bedankt voor zijn inzet als bestuurslid, en Stefan en Jasper is veel succes 

gewenst in hun nieuwe rol. Die vervullen ze overigens naast hun huidige rollen binnen de vereniging. 

Dat blijven ze gelukkig ook doen. 

Omdat volgend jaar Margreet Teuben en Adry de Klein terugtreden, is er nog steeds 

bestuursversterking nodig, vooral vanuit de recreantengelederen. 

Bij de rondvraag is stilgestaan bij wat Corona ook doet met de sfeer binnen de vereniging. We zien 

elkaar weinig en communiceren noodgedwongen via appjes en mail. En dat gaat niet altijd zo soepel 

als over een kop koffie in de kantine. Laten we hopen dat we weer snel terug kunnen naar de 

‘normale’ wereld. 
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