
Notulen van de extra ledenvergadering van de v.v. Dalen welke online werd gehouden middels Microsoft 

Teams op maandag 29 maart 2021. Aanvang: 20:00 uur. 

 

Aanwezig: H. Soppe (vervangend voorz.), M. Heerkes, H.J. Hazelaar, R. Spang, M. Fledderus, H. Boer,  

H. Elling, A. Ruinemans, M. ten Hoor, R. Ruinemans, K. Snijder, R. Koelink, T. Venhorst,  

M. Drogt, E. Maassen van den Brink, P. Hoiting, G. Veenstra en D. Lennips (notulist). 

Bericht van verhindering ontvangen van: J.J.G. Nikkels, J. Engelage, R. Brand. 

(Totaal 18 personen aanwezig) 

 

1) Opening door de vervangend voorzitter dhr. H. Soppe 

De vervangend voorzitter H. Soppe heet alle aanwezigen van harte welkom op deze extra 

ledenvergadering. 

Vervangend voorzitter vindt het jammer dat een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is, maar 

noemt het voeren van een ledenvergadering online heel bijzonder. Het is voor de eerste keer in 

de historie van de vereniging dat dit gebeurt. Maar het is in dit geval noodzakelijk en gelukkig 

maakt een noodverordening tijdens de huidige coronacrisis het ook mogelijk om op dat punt 

tijdelijk af te wijken van de verenigingsstatuten. 

 

Ingekomen stukken en mededelingen 

J.J.G. Nikkels stemt bij volmacht en heeft P. Soppe als gemachtigde aangewezen. 

 

2) Bestuursverkiezing 

Voorafgaand aan het stemmen geeft vervangend voorzitter H. Soppe uitleg van de te volgen 

stemprocedure. 

 

Als kandidaat in de functie van voorzitter wordt de heer M. Heerkes voorgedragen en met 

algemene stemmen benoemd. 

 

3) Verkiezing dagelijks bestuur 

In de functie van voorzitter neemt M. Heerkes plaats in het DB. Het DB wordt nu gevormd door 

voorzitter M. Heerkes, secretaris D. Lennips en jeugdvoorzitter R. Spang. 

 

4) Rondvraag 

H. Ruinemans feliciteert M. Heerkes met zijn benoeming en vraagt hem naar zijn visie inzake 

zaterdagvoetbal. Heerkes zegt daar wel ideeën over te hebben en vindt dat de voetbalvereniging 

er voor iedereen moet zijn. Zaterdagvoetbal wordt als belangrijk thema behandeld, maar zonder 

dat het ten koste gaat van het zondagvoetbal; het een sluit het ander niet uit. 

 

5) Sluiting 

Omstreeks 20:30 uur sluit H. Soppe de extra ledenvergadering en dankt een ieder voor zijn/haar 

constructieve bijdrage en aanwezigheid. 

 

 

Dalen, maart 2021. 

 

D. Lennips, secr. v.v. Dalen. 

 


