
Notulen Algemene Leden Vergadering H.S.V. ’t Pluimke 
 

Locatie:  

Het wapen van Zesgehuchten 

Hoog Geldrop 158   

5663 BJ Geldrop 

Datum: 2 mei 2018 

Aanwezig: 

M. Cheddy, J. Beks, R. de Louw, L.H. Biesters, R. Biesters, E. Boekkamp, A. Brouwers, P. Deelen,  

A. Verberkt, B.J. Franke, D. Gingnagel, P.AM. Haamers, A. Jacobs, M.H. Leijsen, I. Lenting,  

T.J.H. Lenting, P.G.H. Maas, D. Meulendijk, P. Meulendijk, A. Meulendijks, T. Sijkens, J. Van den Hurk, 

P. van Hout, D. van Kuringen, W. van Lieshout, S. Schreuder, M. van Stekelenborg,  

P.M. van Stekelnborg, A.W.M. Warmoeskerken, C. Warmoeskerken, J.A.M. Wiersma, S. Wijlaars,  

M. Zweegers 

Afwezig: 

W. Beks (ziek), H. van Bree (afgemeld) 

 

Om 20:00 uur worden de leden van H.S.V. ’t Pluimke toegelaten tot de zaal. Na controle door de 

stemcommissie (L.H. Biesters en R. Biesters), nemen alle leden plaats. Theo Lenting neemt het woord 

en vertelt dat hijzelf en Harold van Bree zijn afgetreden als bestuur. Na verschillende conflicten met 

leden en wegens gezondheidsredenen zetten zij hun functie niet door. Ze hebben Sjon Schreuder 

(voorzitter van H.S.V. de Ijzeren man) gevraagd deze avond voor te zitten. 

 

Sjon neemt het woord over en bedankt Harold en Theo die beide dit jaar 25 jaar lid zijn van ’t 

Pluimke en betreurt de situatie. Sjon legt uit dat er voor de vergadering zicht drie mensen hebben 

aangemeld: 

• W. Beks 

• D. Gingnagel 

• A. Verberkt 

Er is behoefte aan een groter en sterker bestuur zodat de lasten makkelijker verdeeld kunnen 

worden. Er is nog de mogelijkheid om je nu aan te melden voor het bestuur. Hierop meld Dhr A. 

Warmoeskerken zich nog aan. Er wordt kort gesproken over commissies binnen de vereniging waar 

mensen zich voor willen aanmelden, maar dit is nu niet aan de orde. 

Sjon legt uit dat dat een bestuur wordt gekozen op basis van een meerderheid van de stemmen. Het 

nieuwe gevormde bestuur zal de posities zelf verdelen en een plan opstellen voor komend jaar. Dit 

zullen zij ter goedkeuring voorleggen in een opnieuw te plannen A.L.V. 

  



Alle kandidaten worden kort voorgesteld door John en om 20:20 starten we met stemmen op de 

kandidaten. Dit gebeurt per kandidaat en de uitslag is als volgt: 

• W. Beks: 0 stemmen voor, 31 stemmen tegen 

• D. Gingnagel: 31 stemmen voor, 0 stemmen tegen 

• A. Verberkt: 31 stemmen voor, 0 stemmen tegen 

• A. Warmoeskerken: 31 stemmen voor, 0 stemmen tegen 

Hiermee heeft de A.L.V. besloten dat het nieuwe bestuur zal bestaan uit  de heren D. Gingnagel, A. 

Verberkt en A. Warmoeskerken. 

Enkele lopende zaken bij de vereniging worden meteen voorgelegd aan het nieuwe bestuur 

- Alle geplande activiteiten die nu “on-hold” staan worden deze doorgezet? 

Op uitzondering van de karper wedstrijden gaan deze door. M.b.t. de karper wedstrijden wil 

het bestuur intern overleggen. 

 

- Stek 1 en 2 zijn onlangs geblokkeerd door takken en niet meer bereikbaar. Het nieuwe 

bestuur zal contact opnemen met de gemeente voor een passende oplossing. 

 

- De samenwerkingswedstrijden worden weer gevist op de vijver van ’t Pluimke.  

Voorwaarde is dat stek 1 en 2 toegankelijk worden gemaakt. 

 

- Er wordt gevraagd hoe de uitslag te melden aan W. Beks, daar dhr Beks zich niet formeel 

heeft afgemeld zal hem alleen de notulen worden toegezonden net als alle andere leden. 

 

- T.Lenting neemt het woord over en geeft aan het moeilijk en jammer te vinden na 18 jaar 

secretaris te zijn, zijn functie neer te moeten leggen. Hij was betrokken bij de groei van de 

vereniging van 70 leden tot 130 leden op dit moment en bij allerlei activiteiten. Hij is blij dat 

de vereniging blijft voortbestaan. 

 

Jan van de Hurk (Voorzitter H.s.v. ’t Koppeltje) biedt namens het koppeltje de  

“Theo Lenting & Harold van Bree” Bokaal aan. Hierom zou jaarlijks gevist om mogen worden.  

Dit als dank voor de inzet van beide heren en hun 25 jaar lidmaatschap. 

We sluiten af en proosten op de goede afloop 

 


