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Commissie), Ruud Moers, Michael van Enkhuizen (Kascommissie), Judith Elsinga, Siebren 
van Mourik (Beoogd Kascommissie), Marwa Makhtari, Hugo de Bruijn, Leonie van der 10 
Klugt (Beoogd Activiteiten Commissie) (* = tevens aanwezig als Activiteiten Commissie) 
 
Hester Wieten, Klaas Leenders, Fia Propst, Daan Meijer 
 
Afwezig: Sabine van den Berg (Beleids Advies Commissie), Melissa de Jonge, Iwan Post 15 
(Kascommissie), Wouter Tordoir (Activiteitencommissie), Isabel Kalverda (Beoogd Beleids 
Advies Commissie) 
 
Veel voorkomende afkortingen: 
 20 
ALV Algemene Ledenvergadering 
HALV Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
WALV Wisselings Algemene Ledenvergadering 
MOL Mail Onder Leden 
Never Less Erasmus Hockey Vereniging Never Less 
Kasco Kascommissie 
Acsie Activiteitencommissie 
BAC Beleids Advies Commissie 
LuCo Lustrumcommissie 
Leonidas Rotterdamse Hockey Vereniging Leonidas 
Erasmus Sport Stichting Erasmus Sport 
K.A.R.E.L. Kaarsen, Activiteiten, Ronselen van gelden, EHBO-doos, Ledenbinding 
VvNL Vrienden van Never Less 
 
 
   

1. Opening  
Voorzitter Dhr. Peters opent de vergadering om 20:24 uur. 25 
 
Het clublied wordt ingezet en bijna foutloos gezongen. 
   

2. Mededelingen  
 30 
Dhr. Peters begint met de huishoudelijke mededelingen: Naast het gebouw zit een revalidatie 
centrum, dus mocht men buiten gaan roken, dient men stil te zijn. Sowieso is het gebouw  
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gehorig, dus dient er rustig aan gedaan te worden. Mej. Hendriks voegt toe dat het toilet een 
verdieping hoger, op de begane grond zit en dat het vooral ook in het trappenhuis stil moet 35 
blijven, om klachten te voorkomen. Aanhakend op het feit dat de ALV plaatsvindt in een 
kelder, informeert Mej. Boon de aanwezigen dat er zich vanwege brandveiligheid naast haar 
een emmer water bevindt. 
 
Dhr. Peters vervolgt met het aanwijzen van de Chef Frituur, deze eer zal toekomen aan de 40 
eerst volgende die binnentreedt. Mej. van der Brugghen is de eerste volgende, maar zij wordt 
gespaard. In spanning wordt afgewacht en het is uiteindelijk Dhr. Moers die als volgende naar 
binnen komt. Er wordt gejuicht en Dhr. Peters deelt Dhr. Moers mede dat hij vandaag Chef 
Frituur zal zijn. Dhr. Moers probeert nog tegen te stribbelen door op te brengen dat er tijdens 
zijn vorige aanstelling als Chef Frituur een frituurpan gesneuveld is, maar Dhr. Peters wuift 45 
het weg en verwijst Dhr. Moers naar de frituurpan in het achterzaaltje. 
  

3. Vaststellen Agenda  
Dhr. Peters vraagt de aanwezigen of er op- of aanmerkingen zijn op de agenda, maar de zaal 
blijft stil. De agenda is goedgekeurd. 50 
  

4. Ingekomen Stukken  
Over dit agendapuntje kan Dhr. Peters kort zijn: Er zijn geen ingekomen stukken. 
   

5. K.A.R.E.L. Model  55 
Dhr. Peters loopt door het K.A.R.E.L. Model heen: “De Kaarsen branden, Activiteiten en 
Ronselen van gelden doen we door het jaar heen, de EHBO-doos staat en met de 
Ledenbinding bent u nu allemaal bezig. 
   

6. Goedkeuren Notulen HALV (11-03-2017)  60 
Dhr. de Winter geeft zijn complimenten, hij heeft het met plezier teruggelezen. Hij merkte 
wel op dat Dhr. van Enkhuizen en Dhr. Moers hadden aangegeven stukjes in te sturen voor de 
MOL, maar dat hij deze nooit in de MOL heeft teruggezien. Dhr. Peters geeft aan dat Mej. 
van Winkoop nooit iets heeft mogen ontvangen. Dhr. van Enkhuizen en Dhr. Moers kijken 
bedenkelijk en lachen het weg met de grap “Is het al te laat om dat nu nog te doen?”. 65 
 
Dhr. de Winter vervolgt met de opmerking dat er een tijdsverbetering van de Ad-wedstrijd 
was beloofd. Dhr. Moers oppert dat deze wedstrijd plaats zal vinden tussen huidig en beoogd 
bestuur. Dhr. Peters vindt het een goed idee en voegt een nieuw agendapunt toe na de 
installatie van het beoogd bestuur: Adwedstrijd tussen huidig (XXVII) en beoogd (XXVIII) 70 
bestuur. 
 
Dhr. Peters vraagt of er verder nog op- of aanmerkingen zijn op de notulen. Reactie blijft uit 
en de Notulen van de HALV (11-03-2017) worden goedgekeurd. 
 75 
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7. Actiepuntenlijst HALV (11-03-2017)  80 

Het eerste actiepunt dat Dhr. Peters oppakt, heeft betrekking op krullen. Dhr. van Enkhuizen 
had met bijval van Dhr. Moers tijdens de vorige ALV een actiepuntje laten maken van het 
haar Mej. de Bode. Hier moest, in lijn met haar voorgangers, een krul in zitten.  
Mej. de Bode toont het prachtige resultaat van hard werk, een krultang en haarproducten uit 
de lijn van John Frieda. Op verzoek van Dhr. van der Beek en Mej. Hendrik draait ze, 85 
ondanks de krapte, zelfs even een rondje. Dit wordt begeleid door gejuich en gefluit.  
 
Het volgende actiepunt gaat over de kleur van de kaarsen. Dhr. Peters wijst trots naar zijn 
kaarsen en maakt de aanwezigen erop attent dat er nu groene kaarsen zijn. Dhr. van 
Enkhuizen merkt op dat er slechts vier kaarsen zijn. Doorgaans staan er vijf, één voor elk 90 
bestuurslid. Dhr. Peters heeft direct zijn leugen paraat en zegt dat de vijfde kaars ontbreekt 
vanwege de brandveiligheid, maar dat je hem er zelf bij kan bedenken. 
 
Voordat hij op deze smoes kan worden aangesproken, gaat Dhr. Peters verder met de 
actiepuntenlijst. Volgende puntje: Het beleidsplan voor geldoverschotten dat door de BAC en 95 
KASCO zou worden opgesteld. Dhr. van Enkhuizen meldt dat dit later besproken zal worden. 
 
Dhr. van der Beek dacht zich te herinneren dat het maken van een jaarverslag ook een 
actiepunt was. Dhr. Peters vertelt dat dit klopt en dat het jaarverslag bij agendapunt 15 aan 
bod zal komen. Dhr. van der Beek reageert: “Ah oke, en hoe zat het nou met die geld 100 
overschotten?” Er wordt gelachen. Dhr. van Enkhuizen haakt aan: “En die krullen, daar had ik 
ook nog vragen over!” Een stilte valt, in de verte zijn krekels te horen. 
 
Dhr. Peters gaat door en vraagt of er nog vragen zijn over de actiepunten. Dhr. van Enkhuizen 
dacht dat het er meer waren en Dhr. van der Beek stelt voor om er een actiepunt van te maken 105 
om meer actiepunten te maken.  
 

8. Eindverslag Penningmeester Mej. F.A.P. de Bode  
Dhr. Peters geeft aan dat er niet genoeg jaarverslagen zijn uitgeprint voor alle aanwezigen en 
dat er dus gedeeld moet worden. Dhr. van Enkhuizen vraagt of iemand zijn jaarverslag wilt 110 
ruilen voor het clublied. Er wordt gelachen. 
  
Het verslag van de penningmeester is terug te vinden in het jaarverslag van 2016-2017. 
 
Dhr. de Winter merkt op dat er nergens gespecificeerd staat waar het geld van de VvNL 115 
naartoe is gegaan. Dhr. Moers geeft aan dat dit naar de voorzieningen is gegaan. Dhr. de 
Winter geeft aan dat het geld doorgaans naar een specifiek potje gaat, zodat VvNL weten 
waar hun bijdrage heen gaat. Dhr. van Enkhuizen legt uit dat het geld van de VvNL inderdaad 
altijd naar een apart potje gaat, namelijk de VvNL-voorziening. Hieruit kunnen speciale 
uitgaven worden gefinancierd, zodat het duidelijk is waar het geld van de VvNL heen gaat. 120 
Het potje draagt dus niet bij voorbaat al de naam van het specifieke doel.  
 
Dhr. van der Beek gebruikt dit gesprek als opstapje om de aanwezigheid van Dhr. de Vries 
(hij is VvNL) op te brengen: “Ik hoorde trouwens dat VvNL dit jaar welkom zijn op de  
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 125 
ALV.” De reactie vanuit de zaal toont aan dat de aanwezigheid van een VvNL menigeen was 
opgevallen en dat men het niet raar, maar wel bijzonder vindt.  
 
Dhr. de Winter heeft echter nog geen bevredigend antwoord op zijn vraag gekregen en gaat 
door: “Is er al nagedacht welke ‘speciale uitgaven’ er in de toekomst gedaan gaan worden?”. 130 
Mej. de Bode vertelt dat er al wel verschillende ideeën zijn, maar dat er nog gekozen moet 
worden. 
 
Dhr. van Enkhuizen heeft een andere vraag over de begroting. Hij ziet namelijk vijf dotaties 
naar verschillende potjes staan en vroeg zich af hoeveel hier eigenlijk in is opgebouwd. Mej. 135 
de Bode verwijst hem naar de eindbalans. Tevens legt ze nog uit dat het boekhoudprogramma, 
Davilex, sommige dotaties niet goed heeft verwerkt, maar dat alles wel helemaal goed komt. 
Dhr. van Enkhuizen krijgt vervolgens de lachers op zijn hand door op te merken dat het 
programma zo daviLEK is als een mandje.  
 140 
Dhr. Peters vraagt of er verder nog vragen of onduidelijkheden zijn met betrekking tot het 
verslag van de Penningmeester en sluit, als reactie uitblijft, het agendapunt. 
 

9. Eindverslag Kascommissie 2016-2017  
Dhr. Peters verzoekt Dhr. van Enkhuizen en Dhr. Moers naar voren te komen om hun 145 
eindverslag te doen. 
 
Dhr. Moers pakt zijn laptop erbij en gaat op zoek naar het verslag. De ALV wacht in spanning 
af.  
 150 
Dhr. van der Beek komt er tijdens het wachten achter dat het moment om vragen te stellen aan 
Mej. de Bode voorbij is en vraagt of hij hier op een later moment nog de kans voor krijgt, 
bijvoorbeeld onder het puntje ‘jaarverslag’. Hij had namelijk nog willen weten hoe Mej. de 
Bode het jaar heeft gevonden en wat ze heeft geleerd et cetera. Dhr. Peters meldt hem dat hij 
inderdaad te laat is, maar dat er inderdaad misschien later nog ruimte voor is. 155 
 
Dhr. Moers en Dhr. van Enkhuizen lijken ondertussen ter plekke het eindverslag te schrijven, 
want er wordt druk getypt op de laptop. Niet veel later wordt de laptop echter omgeklapt tot 
een soort tablet en draagt Dhr. van Enkhuizen het verslag voor. 
 160 
-verslag- 
 
Als het lachsalvo een beetje is gaan liggen vraagt Dhr. Peters of er nog vragen zijn over het 
verslag van de Kasco. De ALV heeft geen vragen, maar Dhr. van Enkhuizen en Dhr. Moers 
willen zelf nog wel graag e.e.a. toelichten. Ten eerste over de geschrapte ‘Dotatie Oninbaar’ 165 
dit was vroeger een speciaal potje om het tekort van eventuele wanbetalers te kunnen 
compenseren, maar er is besloten om de dotatie te schrappen en het in de toekomst gewoon 
direct met het normale budget te compenseren.  Dan over het mailaccount van Kasco, 
hierover vertelt Dhr. Moers trots dat het weer volledig in gebruik genomen is. Dhr. van der 
Beek vraagt in reactie hierop hoeveel mailtjes de Kasco heeft ontvangen. Dhr. van Enkhuizen  170 
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antwoordt dat ze nogal gespamd zijn door ene Charles van der Beek en een Charlie van der 
Beek en ook nog Charline van der Beek. Naast het emailadres gebruikt de Kasco nu ook 
volop de Drive, zodat er meer en makkelijker informatieoverdracht is naar de opvolgers. 
 175 
Mej. Hendriks vraagt wat de laatste grootste aankoop is die de Kasco gedaan heeft. Dhr. van 
Enkhuizen legt uit dat de Kasco voornamelijk een controlerende en soms adviserende functie 
heeft en zelf eigenlijk geen aankopen doet. Mej. Hendriks laat zich niet afwimpelen door dit 
accurate doch ontwijkende antwoord en vraagt wat de laatste grote aankoop was die de Kasco 
geadviseerd heeft. Dhr. van Enkhuizen kan zich er eigenlijk geen herinneren, of ja toch wel: 180 
‘Het Slippertje’. Dhr. Moers vraagt of de ALV misschien nog suggesties heeft voor uitgaven 
die de Kasco in de toekomst aan kan dragen bij de penningmeester. Mej. Hendriks oppert een 
inlogsysteem voor de website, zodat bepaalde privacygevoelige zaken, zoals foto’s en notulen 
enkel beschikbaar zijn voor leden. Dhr. van Enkhuizen vindt het een goed idee! 
Mej. Makhtari zou het leuk vinden als er een goede camera aangeschaft kan worden, een 185 
spiegelreflex als het even kan. Dhr. Moers vraagt waar de huidige camera is. Mej. Boon zegt 
dat deze bij Froukje ligt, maar dat hij erg slecht is. Dhr. Peters adviseert om te kijken of er op 
de begroting van het beoogd bestuur ruimte is voor een dergelijke aankoop. 
Dhr. van der Beek haakt aan op het onderwerp ‘nieuwe spullen kopen’ en deelt met de ALV 
dat hij geruchten heeft gehoord m.b.t. de Never Less Laptop. Dhr. van Enkhuizen probeert het 190 
onderwerp af te ketsen door de laptop van Dhr. Moers te tonen: “Wij hebben hier een laptop 
en hij kan zelfs omgeklapt worden tot tablet!” De poging is echter tevergeefs en Dhr. Peters 
beaamt dezelfde geruchten gehoord te hebben dat het slecht gesteld is met de laptop. Mej. 
Hendriks laat er een actiepunt van maken dat de Never Less Laptop tijdens de volgende ALV 
getoond moet worden, zodat er gekeken kan worden naar de staat van het apparaat. Dhr. 195 
Moers adviseert om de laptop tot die tijd uit te buurt te houden van kaarsen. Dit is in 
referentie naar het ongeluk met de laptop. 
 
Mej. van der Brugghen vraagt zich nog hardop af hoe vaak de Kasco de mail eigenlijk checkt, 
aangezien ze al twee weken wacht op een reactie op haar mailtje. Dhr. Moers denkt dat ze 200 
misschien een verkeerd emailadres heeft gebruikt, maar Mej. van der Brugghen geeft aan dat 
dit niet mogelijk is, aangezien het een reply was op een mailtje van de Kasco zelf. Dhr. van 
Enkhuizen vraagt wat de strekking van het mailtje was. Mej. van der Brugghen legt uit dat de 
Kasco haar een stukje tekst had gestuurd voor op de website en dat ze had gereageerd dat ze 
het een leuk stukje vond en had gevraagd of er nog een foto gestuurd kon worden om de tekst 205 
te begeleiden. Dhr. van Enkhuizen geeft aan dat de Kasco geen tijd heeft om op alle 
complimenten te reageren, maar dat ze wel gewaardeerd worden. De foto zou later volgen. 
   

10.  Decharge Kascommissie 2016-2017  
a. Mej. M.R. de Jonge (in afwezigheid) 210 
b. Dhr. R. Moers  
c. Dhr. I. Post (in afwezigheid) 
d. Dhr. M. van Enkhuizen  

 
Dhr. Peters dechargeert met zijn hamerslagen de leden van de Kascommissie. 215 
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Dhr. van der Beek is ontstemd over de afwezigheid van Mej. de Jonge en Dhr. Post en meent 
zich zelfs te herinneren dat je aanwezig dient te zijn op een ALV om gedechargeerd te 
worden. Dhr. Peters geeft aan dat aanwezigheid niet noodzakelijk is en dat er in het verleden 220 
al vaker mensen gedechargeerd zijn zonder dat ze aanwezig waren, onder andere op de vorige 
WALV. Mej. Hendriks vindt het niet netjes om zonder notificatie niet te komen opdagen en 
vraagt zich af wat de voorzitter hier van vindt. Dhr. Peters antwoordt dat hij een notificatie 
inderdaad wenselijk had gevonden, maar dat niet-dechargeren een veel te zware straf zou zijn. 
Bovendien heeft hij alle leden van de Kasco nu al gedechargeerd en komt het bezwaar dus te 225 
laat. Dhr. van der Beek en Mej. Hendriks laten het gaan, maar verzoeken om expliciet in de 
notulen op te laten nemen dat zij dit een ‘no-go’ vinden. Dus bij deze. 
  
De vergadering wordt om 21:01 geschorst en om 21:23 heropend. 
  230 

11.  Eindverslag Beleids Advies Commissie 2016-2017 
Dhr. Peters verzoekt Dhr. van der Beek, Mej. Hendriks en Dhr. de Winter naar voren te 
komen om hun eindverslag te doen. 
 
Mej. Hendriks begint met het overbrengen van de excuses van Mej. van den Berg voor haar 235 
afwezigheid. Vervolgens wordt er op verzoek van Dhr. Peters nog even geschoven in de 
opstelling van de BAC, zodat alle bestuurders zichtbaar blijven. Het is daarna Dhr. van der 
Beek die het volgende verslag voordraagt: 
 
Lief bestuur, beste commissieleden, geachte ALV, beste hockeyvrienden, 240 
 
Het doel van de beleidsadviescommissie is het waarborgen van de continuïteit van de 
vereniging en het waarnemen van de belangen van de leden. Ook oefenen we namens de 
leden toezicht uit op het bestuur. Dat doen we door het geven van gevraagd en ongevraagd 
advies. Met het oog hierop is de rol van de BAC in de afgelopen twee jaar behoorlijk 245 
veranderd ten opzichte van de jaren daarvoor. Deze verandering is tijdens de HALV al aan 
bod gekomen. De BAC probeert zich in de adviesrol proactief op te stellen, zodat er meer 
sprake is van advies vooraf in plaats van evaluatie achteraf. Omdat veel activiteiten bij Never 
Less eenmalig zijn zit er minder waarde in de evaluatie achteraf. 
 250 
De tweede verandering gaat over de continuïteit van Never Less en de lange termijn. Twee 
jaar geleden is voor het eerst met een groep leden een visiemeeting georganiseerd. Afgelopen 
jaar hebben wij deze visie verder uitgewerkt. Op de HALV is door de leden besloten hoe de 
invulling van de ledenstop en het winterhockey er uit moet zien. Komend jaar wordt dit door 
het bestuur in beleid omgezet. Wij hopen van harte dat deze ontwikkelingen succesvol gaan 255 
zijn. 
 
Afgelopen jaren is er twee keer een team opgeheven in de voorjaarscompetitie. Dit is niet 
geheel toevallig in de twee jaren met de meeste teams in onze geschiedenis. Het blijkt moeilijk 
om zoveel leden betrokken en actief te houden. Hierin zien wij dan ook een van de 260 
belangrijkste en lastigste taken voor het bestuur. 
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Inhoudelijk heeft het bestuur het afgelopen jaar goed gefunctioneerd. De activiteiten en de 
competitie zijn goed verlopen. Met heel veel andere leden heeft ook de BAC genoten van het 265 
ledenweekend en het supermooie gala! De grootste uitdagingen voor dit bestuur lagen dan 
ook niet op het inhoudelijke vlak. De Never Less klassieker van ledenbinding was helaas ook 
dit jaar relevant. Het bestuur had meer als eenheid dicht bij de leden kunnen staan. 
 
De samenwerking tussen het bestuur en de Acsie ging al een stuk beter dan in het jaar ervoor. 270 
Er was dit jaar duidelijkheid over de taakverdeling. In de communicatie blijft het begin van 
het jaar aftasten. Misschien hebben de Acsie en het bestuur daarvoor nog goede tips voor 
komend jaar. In ieder geval hebben de huidige Acsie en het bestuur er samen voor gezorgd 
dat er een hele goede basis is om de activiteiten van de Acsie de komende jaren verder te 
ontwikkelen. 275 
 
De BAC zelf heeft ook afgelopen jaar moeite gehad met voldoende zichtbaarheid onder de 
leden. De bierestafette en het speed daten, samen met de Kasco worden georganiseerd zijn 
een goed begin om de zichtbaarheid te vergroten. Toch is die zichtbaarheid nog niet op het 
gewenste niveau. 280 
 
Tenslotte willen wij het bestuur hartelijk danken voor de samenwerking en hun inzet in 
afgelopen jaar! Wij hebben een mooie tijd gehad. 
 
Beleidsadviescommissie 2016-2017 285 
 
Casper de Winter 
Sabine van den Berg 
Tessa Hendriks 
Charles van der Beek 290 
 
Reactie: 
Dhr. Peters wil graag namens het hele bestuur zeggen dat zij de samenwerking ook erg prettig 
vonden en dat ze dat gaan missen. 
 295 
Dhr. van Enkhuizen zou graag een voorbeeld willen van enkele gevraagde en ongevraagde 
adviezen van afgelopen jaar. De BAC heeft geen antwoord paraat. 
 
Dhr. Moers vraagt naar de reden van de afwezigheid van Mej. van den Berg. Dhr. van der 
Beek geeft aan dat een lang gepland etentje ergens heel ver weg de oorzaak is. Dhr. van der 300 
Doelen kan het inkoppertje niet laten liggen en vraagt of Dhr. van der Beek dit een ‘go’ of een 
‘no-go’ vindt. Dhr. van der Beek vindt het een ‘go’ en Mej. Hendriks sluit zich daarbij aan, 
met het argument dat Mej. van den Berg wél vooraf heeft gecommuniceerd dat ze afwezig 
zou zijn. Daarnaast verzoekt ze Dhr. van der Doelen om voortaan eerst te gaan staan, voordat 
hij zich in de dialoog mengt. Dhr. de Winter merkt scherp op dat dit zo’n ongevraagd advies 305 
is. Er wordt gelachen. 
 
Dhr. van Enkhuizen vraagt de BAC wat de beste verandering is van het afgelopen jaar. Mej. 
Hendriks zegt dat dit zonder twijfel de proactieve houding is, waarbij er dus vaker van  
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 310 
tevoren advies gegeven wordt, i.p.v. een evaluatie achteraf. Dit gold ook voor het contact met 
de Acsie en heeft geresulteerd in goed georganiseerde activiteiten, met meer aanmeldingen. 
Dhr. Moers vraagt hoe vaak de BAC met de Acsie overlegd heeft en of dit aantal wenselijk, te 
veel of te weinig was. Dhr. van der Beek geeft aan dat de Acsie nog redelijk nieuw is, 
waardoor het nog zoeken is naar de juiste balans voor een goede samenwerking. 315 
 
Dhr. Donkers vraagt zich af hoe het zit met het beleidsplan wat door de BAC in 
samenwerking met de Kasco geschreven zou worden. Hierin zou onder ander worden 
vastgelegd wat er met eventuele geldoverschotten kan gebeuren. Dhr. Moers geeft aan dat er 
eerst gepeild moet worden onder de leden wat zij willen dat er gebeurd met hun contributie. 320 
Dhr. de Winter voegt toe dat er ook nog met bestuur gekeken moet worden naar de oorzaak 
achter de overschotten.  
Dhr. Donkers vraagt of een verlaging van de contributie ook tot de mogelijkheden behoort, 
aangezien er niet direct een bestemming is voor het geld. Dhr. de Winter geeft aan dat dit 
zeker ook een optie is. Dhr. Peters stelt voor de er tijdens de volgende ALV een concreet plan 325 
wordt gepresenteerd. Dhr. van der Beek geeft aan dat de BAC dit eigenlijk zou oppakken, 
maar dat het uiteindelijk meer in het straatje van de Kasco viel. Mej. Hendriks wil dat er 
gewaakt wordt voor té concrete plannen, die de creativiteit van volgende besturen kan 
inperken.  
Dhr. van Baal deelt zijn ervaring als oud LuCo-lid, waarbij een groot overschot is uitgegeven 330 
aan gratis bier tijdens een feest, simpelweg omdat het geld op moest. In principe mag een 
vereniging immers geen winst maken, maar de precieze begrenzingen van de wet zijn bij 
Never Less onbekend. Hij vindt het dan ook zaak dat de Kasco en BAC snel om de tafel gaan 
zitten om hier achter te komen. Hier wordt een actiepunt van gemaakt. Mej. Boon wil nog 
kwijt dat Never Less altijd meer kan bijleggen bij de activiteiten, zodat deze goedkoper en 335 
dus aantrekkelijker worden voor de leden. Een andere mogelijkheid zou ook het verbeteren 
van activiteiten kunnen zijn. Toen afgelopen jaar bijvoorbeeld bleek dat er meer financiële 
ruimte was dan begroot, zijn er luxere boodschappen gedaan voor de eindejaarsbarbecue. 
Mej. de Bode kaart aan dat deze extra financiële ruimte wel moeilijk is in te schatten, 
aangezien sommige kosten en baten pas heel laat bekend zijn. Dhr. van Enkhuizen is van 340 
mening dat er misschien iets optimistischer begroot kan worden, aangezien het ook niet 
desastreus zou zijn als de vereniging een jaartje rode cijfers noteert. €600 (grofweg het 
overschot van afgelopen jaar) lijkt veel, maar is in werkelijkheid slechts 1% van de totale 
begroting. Er moet dus niet gedacht worden dat Never Less bakken met geld overhoudt, maar 
het is niet goed als er structureel geld overblijft. Dhr. Moers sluit zich aan bij die mening. 345 
Dhr. van Baal wil daar nog wel aan toevoegen dat het met name belangrijk is om te kijken 
hoe eventuele overschotten besteed worden. Een paar gratis biertjes meer tijdens een borrel 
maakt geen merkbaar verschil, maar Hertog Jan in de koelkast i.p.v. Holger tijdens het 
ledenweekend waarschijnlijk wel. Als er een beleid komt voor hoe we met overschotten om 
gaan, kunnen we activiteiten misschien structureel verbeteren. 350 
 
Dhr. Peters merkt op dat dezelfde punten nu steeds herhaald worden en dat het op zich wel 
duidelijk is. De BAC en de Kasco zullen hierover sparren, dus als er verder geen vragen zijn, 
wilt hij graag door. 
 355 
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12.  Decharge Beleids Advies Commissie 2016-2017  

a. Mej. T.E. Hendriks  
b. Dhr. C.J. de Winter  360 
c. Dhr. C.P.B. van der Beek  
d. Mej. S.C.A.A. van den Berg (in afwezigheid) 

 
Dhr. Peters dechargeert met zijn hamerslagen de leden van de Beleids Advies Commissie. 

 365 
De vergadering wordt om 21:50 uur geschorst en om 22:06 uur heropend. 
 

13. Eindverslag Activiteitencommissie 2016-2017  
Dhr. Peters verzoekt Mej. van der Plicht en Mej. Visch naar voren te komen om hun 
eindverslag te doen en wijst de aanwezigen op het jaarverslag, pagina twaalf. 370 
 
Mej. Visch zegt te willen beginnen op pagina dertien, maar wil eerst de afwezigheid van Dhr. 
Tordoir aankaarten. Hij staat als het goed is te genieten van een DJ en een drankje op een 
feest. Dhr. van Baal oppert om hem te bellen, maar Mej. Visch geeft aan dat dit niet nodig is, 
aangezien hij zijn begroting en verslag al naar haar heeft opgestuurd. Mej. van der Plicht 375 
besluit hem toch even te bellen, maar er wordt helaas niet opgenomen.  
Mej. Visch gaat door en geeft aan dat alle Acsie activiteiten zijn opgenomen in het 
jaarverslag, maar dat enkel de activiteiten van ná de HALV besproken zullen worden.  
 
Het verslag van de Activiteitencommissie is terug te vinden in het jaarverslag van 2016-2017. 380 
 
Reacties: 
Mej. Visch geeft verder aan dat er een overzicht is gemaakt van het aantal aanmeldingen per 
activiteit, zodat er over de jaren heen gekeken kan worden naar het animo. Ook wil ze nog 
benadrukken dat er altijd een prettige samenwerking is geweest tussen het Bestuur en de 385 
Acsie. Het advies van de BAC om de Acsie meer autonomie te geven, speelde daar een 
belangrijke rol in. Tevens moest ze namens Dhr. Tordoir doorgeven dat hij zijn relatie met de 
penningmeester en Kasco ook fijn had gevonden. 
 
Dhr. van Enkhuizen ziet een tekort van €340 op de begroting, maar Mej. de Bode zegt dat dit 390 
niet de laatste cijfers zijn en dat het tekort op de begroting van Acsie kleiner was. Dhr. Moers 
is benieuwd in hoeverre het budget toereikend was volgens de leden van de Acsie. Mej. Visch 
geeft aan dat er in het begin van het jaar zuinig aan is gedaan, waardoor er later in het jaar 
meer geld is uitgegeven. Leden hebben dit gemerkt en vonden activiteiten vaak goed geprijsd 
of zelfs goedkoop. Al met al vindt ze het budget dus prima, maar ze wil de Acsie van 395 
aankomend jaar wel meegeven om in het begin minder voorzichtig te zijn. 
 
Er zijn dit jaar drie feesten gegeven in plaats van twee en Dhr. Donkers merkt op dat het 
aantal aanmeldingen voor het derde feest vrij laag liggen in vergelijking met de andere twee 
feesten. Hij vraagt zich daarom af of de Acsie het alsnog een goede toevoeging vindt op de 400 
Acsie agenda en of er een mogelijke reden is bedacht voor het enigszins tegenvallende 
bezoekersaantal. Mej. Visch legt uit dat de horecagelegenheden in Rotterdam grofweg  
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verdeeld zijn over twee grote spelers. Bij het vastleggen van een feestlocatie krijg je daarom 
meer een locatie toegewezen, dan dat je er eentje uitkiest. Dit is niet altijd naar wens en 405 
verklaart waarom er uiteindelijk twee keer op dezelfde locatie een feest is gegeven. 
 
Dhr. van der Beek vraagt naar de mening van de huidige Acsie m.b.t. de toekomstige Acsies. 
De commissie bestaat natuurlijk pas twee jaar en er is nogal wat discussie geweest over het 
aantal leden dat in de Acsie zou moeten zitten en of er ook ruimte zou moeten zijn voor 410 
eerstejaarsleden. Mej. Visch vond de werkdruk oké en geeft aan dat de taken redelijk verdeeld 
waren. Dhr. Tordoir hield zich voornamelijk met de financiën bezig en Mej. van der Plicht en 
zijzelf werkten samen aan hun eigen taken. Voor onderling overleg is het handig en 
bevorderlijk voor de vlotheid dat de leden van de Acsie dit jaar allemaal al minimaal een jaar 
rondliepen op Never Less, omdat iedereen dan op de hoogte is van wat iedere activiteit 415 
inhoudt. Mej. van der Plicht voegt daaraan toe dat een eerstejaars lid wel kan zorgen voor een 
frisse wind, maar dat adviseert toch ook om geen nieuwe leden toe te laten tot de Acsie.  
 
Dhr. van der Beek vraagt of het een goed idee kan zijn om activiteiten te organiseren voor 
alleen de nieuwe leden. Mej. Visch is echter van mening dat Never Less zich beter kan op 420 
ledenbinding over de gehele linie, aangezien Never Less een vrij kleine vereniging is. 
 
Mej. Hendriks wil nog even terug naar de samenstelling van de Acsie en vraagt zich af  of het 
te overwegen valt om een van de huidige Acsieleden een tweede termijn te laten doen, zodat 
er overlap is en daardoor meer continuïteit. Mej. van der Plicht denkt dat er dan beter een oud 425 
Acsielid in de BAC kan gaan zitten. Mej. Visch sluit zich daarbij aan en voegt toe dat er in 
een commissie van drie personen dan ook te weinig doorloop zou zijn, wat ten koste kan gaan 
van de creativiteit en vernieuwingen. 
 
Dhr. Donkers, die in zijn eerste jaar bij Never Less direct in de Acsie heeft gezeten, geeft aan 430 
dat hij op basis van die ervaring inderdaad moet concluderen dat het gebrek aan kennis van de 
vereniging inderdaad het tempo uit vergaderingen kon halen. Hij wil hier echter wel aan 
toevoegen dat het hem persoonlijk wel een heel leuk jaar heeft opgeleverd en dat het ook een 
super goede manier is om een direct nieuwe actieve leden te ‘creëren’. Mej. Hendriks vond de 
remmende factor wel meevallen en is van mening dat het wel degelijk waardevol kan zijn 435 
voor het creatieve proces. Een optie zou zijn om een vierde Acsielid toe te voegen, die niet 
eens taken hoeft te hebben, maar in ieder geval meedenkt. Mej. Visch beaamt dat er in theorie 
van alles mogelijk is. 
 
Dhr. Moers deelt ondertussen frituursnacks uit.  440 
 
Dhr. van Enkhuizen verlegt het onderwerp en vraagt Mej. Visch wat haar belangrijkste vangst 
was het afgelopen jaar. Ze kiest voor een politiekcorrect antwoord en geeft aan dat ze haar 
belangrijkste vangst al drie jaar in de pocket heeft (doelend op haar vriend, Dhr. van Baal). 
De mooiste vangst van afgelopen jaar was echter de vriendschap met haar twee 445 
commissiegenoten.  
 
Dit doet Dhr. van der Beek blijkbaar denken aan shotjes, want hij steekt een verhaal af over 
flatliners. Dit is een drankje van wodka, tabasco en … en … het andere ingrediënt moet hij  
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 450 
ons schuldig blijven, maar het idee is in ieder geval dat de tabasco in het midden een vlakke 
lijn vormt. Dit refereert dan naar de hartmonitor in een ziekenhuis, waarbij het hart stopt met 
kloppen. 
 
Dhr. van Enkhuizen ziet het bruggetje en duikt er meteen op: “Over niet kloppen gesproken, 455 
ik wilde het nog even over de begroting hebben.”. Er wordt gelachen, maar de begroting blijkt 
echt niet te kloppen en er wordt een actiepunt aangevraagd voor het tonen van de juiste 
begroting van de Acsie. Mej. Visch geeft aan dat dit geen probleem is, maar Mej. de Bode 
legt uit dat het fout is gegaan bij een aantal schaften. Sommigen zijn in de begroting nog niet 
gerealiseerd, terwijl dit in de praktijk wel allang gebeurd is. Het lek is boven, dus het 460 
actiepunt is niet meer nodig. Wel heeft Dhr. van Enkhuizen nog wat overige vragen. Zo is het 
hem opgevallen dat de bijdrage bij het schaatsen veel hoger is dan bij bijvoorbeeld het 
vriendentoernooi en vraagt hij zich af of ze nog steeds achter die keuze staan of dat ze de 
volgende Acsie adviseren om de middelen anders te verdelen. Mej. Visch vertelt dat er 
meerdere factoren zijn die de verschillen  verklaren. Sowieso wilden ze het jaar goed starten 465 
met een knallend schaatsevenement met veel aanwezigen. Om mensen binnen te lokken werd 
de prijs daarom laag gehouden. Daarnaast viel het vriendentoernooi in een wat voorzichtigere 
periode en bovendien zijn hier ook altijd veel niet-leden aanwezig. Om deze reden waren er 
ook verschillende prijzen voor leden, niet-leden en VvNL. Achteraf gezien, kijkende naar het 
geld dat overbleef om uit te geven tijdens de borrel met het rad van fortuin, was het mogelijk 470 
geweest om meer uit te geven aan het vriendentoernooi.  
 
Dhr. de Winter vraagt wat er uit de enquête is gekomen die de Acsie heeft gehouden. Mej. 
Visch antwoordt dat er interesse is voor andersoortige activiteiten, zoals een uitje naar een 
andere stad of een avondje laser gamen of bowlen. 475 
 

14.  Decharge Activiteitencommissie 2016-2017  
a. Mej. F. van der Plicht  
b. Mej. V.E. Visch  
c. Dhr. W. Tordoir  (in afwezigheid) 480 

 
Dhr. Peters dechargeert met zijn hamerslagen de leden van de Activiteitencommissie. 
 
Mej. Visch vraagt waarom zij, als voorzitter van de Acsie, niet bovenaan stond. Dhr. Peters 
geeft aan dat de volgorde per ongeluk op basis van het alfabet is gedaan en geeft vervolgens 485 
toe dat het alfabet niet zijn strong suit is. Een klein foutje moet echter kunnen, zo vindt hij. 
 
De vergadering wordt om 22:40 geschorst en om 23:14 heropend. 
  

15.  Jaarverslag Bestuur 2016-2017  490 
Dhr. Peters geeft aan dat het jaarverslag doorgenomen zal worden, met uitzondering van de 
financiën en de activiteitencommissie, daar deze hoofdstukken al aan bod zijn geweest. 
 
Dhr. Peters, Mej. van Winkoop, Dhr. van Baal en Mej. Boon dragen ieder de relevante 
hoofdstukken van het jaarverslag voor, die te vinden zijn in het jaarverslag 2016-2017. 495 



 
Notulen	der	Wisselings	Algemene	Ledenvergadering	06/10/2017	

 
Reactie: 
Dhr. van Enkhuizen vraagt Dhr. van Baal waar hij het meest van baalt dit jaar. Dhr. van Baal 
zegt dat hij een keer per ongeluk een bal over het hek geslagen heeft en dat hij ervan baalt dat 
hij die bal niet terug heeft kunnen vinden. 500 
Mej. van der Brugghen vond dat er iets meer aandacht gestoken had mogen worden in de 
onderhoud van het materiaal. Met name de grips van een aantal sticks hielden te wensen over. 
Dhr. van Baal geeft aan dat er na de open avonden minder sticks in gebruik worden genomen, 
waardoor de noodzaak ontbrak om het aan te pakken, waardoor het erbij in is geschoten. 
  505 
Dhr. van der Doelen ziet in de statistieken staan dat bezoekers vaker via de webbrowser 
Google Chrome dan Safari de website bezoeken en vraagt zich af welke de voorkeur heeft 
van Dhr. van Baal. Hij geeft aan dat hij zelfs op z’n Macbook Chrome heeft geïnstalleerd, dus 
dat die zeker zijn voorkeur heeft. Dhr. van der Beek wil even doorpakken op de website 
statistieken. Het lijkt er namelijk op dat de website 200.000 bezoekers heeft gehad, klopt dit? 510 
Dhr. van Baal geeft aan dat hij zelf weinig van de statistieken snapt en niet durft te zeggen of 
dit sinds het bestaan van de site is, of van het afgelopen jaar of wellicht nog iets heel anders. 
Dhr. van der Beek stelt voor dat er wordt uitgezocht wat de statistieken precies betekenen, 
want met 200.000 bezoekers per jaar, zou de vereniging veel geld kunnen verdienen aan 
advertentie inkomsten. Een actiepunt wordt aangemaakt voor het uitzoeken van de precieze 515 
betekenis van de website statistieken. 
 
Mej. Boon geeft aan dat ze is vergeten om de sponsoring voor te dragen, dus dat ze open staat 
voor vragen. Dhr. van der Beek heeft wel een vraag voor Mej. Boon: “Wat was uw favoriete 
activiteit die u dit jaar georganiseerd heeft?”. Mej. Boon geeft aan dat dit voor haar de 520 
eindejaarsbarbecue was, omdat er altijd veel leden komen en het als laatste activiteit super 
leuke afsluiting is, waarbij ze kon terug kijken op een geslaagd jaar. 
 
Dhr. Moers is benieuwd wat de hoogtepunten van de overige bestuursleden waren.  
Dhr. Peters vond het gala het mooist. Hij herinnert zich er niet veel van, maar het was een 525 
mooie avond zonder zorgen. Mej. Boon vindt het grappig om te vertellen dat ieder bestuurslid 
een totaal ander gala heeft meegemaakt. Verschillende brandjes waren die avond geblust, de 
een had te dronken mensen naar de uitgang verwezen, de ander had wc-deuren terug 
gehangen, weer een ander moest zich druk maken om losse plinten en weer een ander had, 
zoals gezegd een zorgeloze avond. Er wordt gelachen. Dhr. van Baal vertelt trots dat er maar 530 
liefst acht mensen van het gala verwijderd waren, dit was een record volgens hem. 
Mej. van Winkoop vond het ledenweekend het leukst. Hier leerde ze de meeste nieuwe 
mensen kennen en vooral het feit dat je meerdere dagen met elkaar bent, maakt het leuk. 
Mej. de Bode sluit zich aan bij Dhr. Peters en bestempeld het gala als hoogtepunt. 
Dhr. van Baal is het juist weer eens met Mej. van Winkoop: het ledenweekend vond hij het 535 
mooist. Een vol weekend, met veel nieuwe gezichten en leuke activiteiten! 
 
Dhr. van Enkhuizen merkt op dat er een onbalans is in de hoeveelheid bier die de 
bestuursleden drinken. Bij Dhr. van Baal staan veel meer lege flesjes dan aan de andere zijde 
van de tafel. Dhr. Peters geeft aan dat niet iedereen kan/mag/wil drinken, maar dat hij zich 540 
sowieso nergens druk om maakt, want zo’n bestuursjaar doe je samen. 
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Dhr. van der Beek is benieuwd wat de voorzitter van het nieuw geïntroduceerde jaarverslag 
vindt. Zelf is hij van mening dat het ‘super relaxed’ is, al maakt de nieuwe volgorde het wel 545 
lastiger om al zijn vragen te onthouden. Dhr. Peters is ook enthousiast, het jaarverslag is 
overzichtelijker en geeft mensen direct een beeld van het jaar, zonder dat ze de hele notulen 
van een ALV hoeven terug te lezen. Wel is een jaarverslag feitelijk, waardoor er minder 
ruimte is voor persoonlijke meningen. Mej. Boon wil hieraan toevoegen dat er wel veel 
herhaling is ten opzichte van wat er op de HALV al wordt besproken. 550 
Dhr. van der Beek vraagt zich af of er nog concrete dingen veranderd zouden moeten worden. 
Dhr. de Winter oppert dat het verslag van de Kasco en BAC wellicht ook toegevoegd zouden 
kunnen worden en wil meer statistieken zien over het ledenbestand, bijvoorbeeld hoe de 
verdeling is van 1e, 2e, 3e en ouderejaars. Dhr. Peters vindt het een goed idee om de Kasco en 
BAC toe te voegen voor een completer verslag, maar ziet de meerwaarde niet van de andere 555 
toevoeging. Dhr. de Winter heeft ook een praktische vraag: “Wordt het jaarverslag eigenlijk 
toegevoegd aan de notulen, of komt hij los op de website?”.  Dhr. Peters geeft aan dat hij los 
op de website geplaatst zal worden. 
 
Dhr. Moers is benieuwd hoe vaak het bestuur vergaderd heeft. Dhr. Peters geeft aan dat er in 560 
principe wekelijks vergaderd werd, maar dat dit niet altijd mogelijk was. Wel was er sowieso 
altijd veel contact over Whatsapp. 
  
Dhr. van der Beek vraagt zich, als voorganger van Dhr. Peters, af wat het belangrijkste is dat 
hij heeft geleerd dit jaar en wat hij mee wil geven aan zijn opvolger. Dhr. Peters antwoordt 565 
dat hij geleerd heeft om een groep mensen met hetzelfde doel te leiden. In het begin vond hij 
het moeilijk om verantwoordelijkheid te nemen, zeker als er iets niet goed ging. 
Verantwoordelijkheid nemen is dus iets wat hij gaat meegeven, maar verder zullen zijn 
aanwijzingen vooral taakgericht zijn.  
  570 

16.  Voordracht Bestuur 2017-2018  
Dhr. Peters verzoekt het beoogd bestuur, Dhr. van der Doelen, Dhr. Donkers, Dhr. Roobol, 
Mej. van der Plicht en Mej. van der Brugghen, om naar voren te komen om zich om de beurt 
kort voor te stellen.  
 575 

a. Voorzitter Dhr. B.N.C. van der Doelen  
 
Dhr. van der Doelen stelt zich voor aan de hand van zijn naam (Bram van der Doelen), studie 
(MSc Marketing Management en MSc Business Information Management), leeftijd (23), 
ouderlijk woonadres (Zoetermeer) en zijn hockeyervaring (vijftien jaar). 580 
Op verzoek van Mej. Propst voegt hij hier zijn lievelingskleur aan toe (groen). 
 
Dhr. Moers vraagt of Dhr. van der Doelen misschien nog een goede grap weet. Hij heeft er 
slechts eentje paraat, maar die heeft hij mogelijk al eens gebruikt op een eerdere ALV, tijdens 
de volgende schorsing zal hij een nieuwe voorbereiden. De reeds gebruikte grap luidt als 585 
volgt: 
Wat staat er op een graf van een non? à Ongebruikt Retour 
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Dhr. van Enkhuizen vraagt wat dit jaar de belangrijkste doelen van Dhr. van der Doelen zijn. 590 
Hij antwoordt dat hij wil voorzien in hockey en gezelligheid door te hockeyen en door de 
activiteiten. 
 
Dhr. van Baal heeft gehoord dat Dhr. van der Doelen nogal van de doelpunten is en vraagt 
zich daarom af of hij bereid is om in het kippenpak te hockeyen als hij niet minstens twee 595 
keer scoort op de eerstvolgende wedstrijddag. Dhr. van der Doelen is hiertoe bereid, mits de 
aanwezigen het ermee eens zijn. Er volgt een stemming, welke op initiatief van Dhr. van der 
Beek op basis van acclamatie plaats vindt. 
 
Stemming: Als Dhr. van der Doelen aanstaande maandag niet twee keer tot scoren komt dan 600 
moet hij de week daarop in het kippenpak hockeyen. 
 
Stemmen ‘Voor’: hard gejuich 
Stemmen ‘Tegen’: Dhr. van der Doelen juicht zachtjes 
Stemmen ‘Onthouden van stemming’: Geroesemoes 605 
 
Het voorstel is aangenomen. 
 
Mej. Hendriks wilde nog even terugkomen op de kernpunten van Dhr. van der Doelen, 
‘hockey en gezelligheid’, ze vindt namelijk nogal generieke termen en zou graag op de 610 
HALV een diepere uitwerking van deze begrippen horen. 
 
Dhr. Moers vraagt zich af hoe vaak het beoogde bestuur elkaar ziet. Dhr. van der Doelen geeft 
aan dat er elke maandag voor de hockey vergaderd wordt en dat ze elkaar vanwege borrels en 
activiteiten bijna elke week twee keer zien. “Wordt er dan ook samen gegeten?” breidt Dhr. 615 
Moers zijn vraag uit. Mej. van der Plicht roept dat ze dat inderdaad vaak doen, onder andere 
in het Erasmus Sport Café. Dhr. van der Doelen voegt toe dat de oven/magnetroncombinatie-
kookkunsten van Mej. van der Brugghen ook in de smaak vallen. 
 
Dhr. van der Beek is kritisch over de uiterlijke verschijning van het beoogde bestuur. Ze 620 
dragen allemaal een zwart pak, wat de hem doet denken aan begrafenissen. Dhr. van der 
Doelen vertelt dat ze de klederdracht op elkaar hadden afgestemd om eenheid uit te stralen en 
dat de kleurkeuze aan Mej. van der Plicht en Mej. van der Brugghen was toevertrouwd. 
 
Dhr. van der Beek had een metafoor voorbereid: ‘Never Less is als een boot’. Refererend aan 625 
deze vergelijking, worden er een aantal vragen gesteld: 
“Hoe ziet u dit voor u?” à “Ik zie de leden roeien, zij helpen het schip vooruit. Ik zit aan het 
roer, maar bepaal samen met mijn bestuur waar we heen gaan.” 
“Hoe staat u tegenover (voosboom) lijntjes binnenboord?” à “Ik vind dat je elkaar goed moet 
kennen, van binnen en van buiten.” Deze vraag zinspeelde op de niet altijd platonische relatie 630 
tussen Dhr. van der Doelen en Mej. van der Plicht. Toen Dhr. van Baal vervolgens vroeg of 
Dhr. van der Doelen het als zijn plicht zag om zijn bestuursgenoten zo goed te kennen, werd 
er dan ook hard gelachen. 
“Hoe zou u omgaan met een man over boord?” à “Uit ervaring weten we dat er bij Never 
Less met name tijdens de winterstop vaak een aantal mensen over boord gaan, maar zij  635 



 
Notulen	der	Wisselings	Algemene	Ledenvergadering	06/10/2017	

 
springen dan vrijwillig uit de boot. Uiteraard gooien we dan een lijntje uit, voor het geval ze 
terug willen komen, maar de boot vaart wel door!” 
 
Dhr. van Enkhuizen breekt als eerste met de boot-metafoor en vraagt Dhr. van der Doelen of 640 
hij wellicht het antwoord weet op een lastig vraagstuk waarmee Dhr. van Enkhuizen al een 
tijdje mee worstelt: “Wat doet een weekdier in het weekend?”. Dhr. van der Doelen heeft 
inderdaad het antwoord. Een weekdier doet namelijk precies hetzelfde als hij de rest van de 
week doet. Het is immers een weekdier en geen werkdagendier. Dhr. van Enkhuizen is blij 
met het antwoord en heeft respect voor weekdieren, die volgens hem dus blijkbaar zeven 645 
dagen per week een beetje lopen te wake boarden (wake klinkt als week, haha). 
 
Dhr. van der Beek is nog benieuwd naar de mooiste Irish Pub avond van Dhr. van der Doelen. 
Hij geeft aan dat zijn mooiste avond in de pub, de avond was dat hij de bingo won. Zijn prijs 
was een XS condoom en het was hem nooit eerder gelukt een condoom te vinden in zijn maat. 650 
 

b. Secretaris Dhr. H.A. Donkers  
 
Dhr. Donkers stelt zich voor aan de hand van zijn naam (Stijn Donkers), studie (BSc 
Bedrijfskunde), leeftijd (21), ouderlijk woonadres (Breda), hockeyervaring (redelijk wat, 655 
maar niet op niveau) en zijn enthousiasme voor het komende jaar (heel veel). 
 
Dhr. van Baal merkt op dat er voor het eerst in geschiedenis van Never Less Besturen een 
voor een mannelijke secretaris is gekozen en is van mening dat Dhr. Donkers dat op een 
bepaalde manier moet compenseren. Dhr. Donkers geeft aan dat Dhr. van Baal zijn feiten niet 660 
op orde heeft en dat iemands geslacht sowieso nooit reden zou moeten zijn om de 
geschiktheid voor een functie te bepalen. Dhr. Donkers begrijpt echter dat Dhr. van Baal 
enkel op zoek was naar een bruggetje om een opdracht voor te stellen, dus hij vraagt wat Dhr. 
van Baal in gedachte had. Hij stelt voor dat Dhr. Donkers aanstaande maandag in het 
Sinterklaaspak komt hockeyen. Dhr. Donkers vindt dat hij op z’n minst de kans verdient om 665 
onder het Sinterklaaspak uit te komen. Dhr. Moers is het daar mee eens en stelt een 
weddenschap voor. Zodra Dhr. van Baal een spellingfout vindt in de MOL, moet Dhr. 
Donkers in het Sinterklaaspak komen hockeyen. Lukt het Dhr. van Baal echter niet om voor 5 
december een spellingsfout te ontdekken, dan dient hij zelf een avondje in het Sinterklaaspak 
te hockeyen. Tijdens de discussie over het wel of niet toestaan van een nakijker, worden Mej. 670 
van der Plicht en Mej. Visch bij de uitdaging betrokken. Mej. van der Plicht zal Dhr. Donkers 
vergezellen in een Pietenpak mocht hij verliezen en Mej. Visch zal Dhr. van Baal vergezellen 
als hij verliest. Er volgt een stemming, wederom op basis van acclamatie. 
 
Stemming: Als Dhr. van Baal voor 5 december een spellingsfout of grammaticale fout kan 675 
vinden in de MOL zullen Dhr. Donkers en Mej. van der Plicht in respectievelijk het 
Sinterklaaspak en het Pietenpak naar de hockey komen. Als er echter geen fouten gevonden 
worden, zal Dhr. van Baal echter zelf het Sinterklaaspak moeten aantrekken, met Mej. Visch 
als zijn piet. 
 680 
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Stemmen ‘Voor’: hard gejuich 
Stemmen ‘Tegen’: Dhr. van Baal schreeuwt 685 
Stemmen ‘Onthouden van stemming’: Mej. Visch maakt een beetje geluid 
 
Het voorstel is aangenomen. 
 
De vergadering wordt geschorst om 00:41 uur en om 00:59 heropend. 690 
 
Dhr. Peters vraagt of er verder nog vragen zijn voor Dhr. Donkers. 
 
Mej. Makhtari complimenteert Dhr. Donkers eerst op z’n pas geknipte haar en vraagt hem 
vervolgens hoe hij de toekomst voor zich ziet, helder of toch donker. Dhr. Donkers geeft aan 695 
dat hij voor het gehele bestuur een mooie toekomst voorziet. 
Dhr. van Enkhuizen vraagt zich af of Dhr. Donkers bang is in het donker. Hij geeft aan dat dit 
niet het geval is. 
Mej. Propst heeft de lievelingskleur weer gemist bij het voorstellen. Dhr. Donkers vertelt dat 
blauw z’n favoriet is. Er is onvrede in de zaal. “Naast Never Less groen natuurlijk” voegt 700 
Dhr. Donkers, tot tevredenheid van de aanwezigen, toe. 
Dhr. van der Beek pakt weer terug op zijn metafoor: ‘Never Less is als een boot’. Refererend 
aan deze vergelijking, wordt de volgende vraag gesteld: 
“Op een schip heb je toch niks aan een secretaris?” à “Klopt, maar als Never Less een schip 
is, is de secretaris ook geen secretaris, maar het zeil. Net als alle andere bestuurders. En we 705 
zijn tevens de wind die in de zeilen blaast, waardoor de vereniging vooruit gaat.” 
“Hoe sta jij tegenover lijntjes binnen- en buitenboord?” à “Met lijntjes binnenboord probeer 
ik niet te oordelen en lijntjes buitenboord noemen we op deze boot ledenbinding geloof ik.” 
“Stel het schip zou stranden, gaat u dan flessenpost versturen?” à “Nee, ik houd het liever bij 
de MOL.” 710 
 
Dhr. van der Beek haakt aan en vraagt waar MOL eigenlijk voor staat. Dhr. Donkers was 
duidelijk voorbereid op deze vraag en vertelt dat MOL staat voor Mail Onder Leden, maar dat 
het ooit begonnen is als papierenversie, waarbij MOL stond voor More Or Less. 
Dhr. van der Beek geeft aan dat hij de MOL tegenwoordig vindt lijken op een schoolkrant. 715 
Dhr. Donkers geeft aan nog nooit een schoolkrant gezien of gelezen te hebben en dat hij dus 
niet weet of dit een compliment of kritiek is. Hij vraagt of Dhr. van der Beek het liever anders 
zou zien. Dhr. van der Beek geeft aan dat hij er zelf geen waardeoordeel over wil geven en dat 
het aan de secretaris zelf is om een schrijfstijl te kiezen. Hij wilde het enkel benoemen dat het 
leek op een schoolkrant. 720 
Dhr. de Winter wil nog weten of de rebus, die in de laatste MOL stond, een terugkerend 
fenomeen zou worden. Dhr. Donkers geeft aan dat dit een pilot is om te zien of het toevoegen 
van raadsels/spelletjes het openingspercentage van de MOL kan verhogen. Het idee van de 
MOLympics, zoals het segment heet, is echter om elke week een ander soort raadsel/spel te 
brengen, dus de rebus komt niet per se terug.  725 
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 730 
c. Penningmeester Dhr. L.A. Roobol 

 
Dhr. Roobol stelt zich voor aan de hand van zijn naam (Leonard Roobol), studie (gestopt met 
rechten en nu lerarenopleiding wiskunde), leeftijd (19) en ouderlijk woonadres 
(Numansdorp).  735 
 
Dhr. van der Beek heeft meteen een vraag die volgens hem iedereen wil stellen en vraagt naar 
de oorzaak van de verwondingen aan het gezicht van Dhr. Roobol. Hij geeft aan aangereden 
te zijn door een auto toen hij laatst op weg was naar werk. De auto is doorgereden. Hoewel hij 
zich het ongeluk niet meer kan herinneren, is de schade gelukkig alleen oppervlakkig. 740 
 
Dhr. van der Beek vertelt hoe hij Dhr. Roobol voor het eerst ontmoette tijdens het gala van 
afgelopen jaar en dat hij toen ook meteen de vader van Dhr. Roobol heeft gesproken. Dhr. 
Roobol moest vanwege overmatig alcoholgebruik namelijk vroegtijdig het gala verlaten, maar 
was hier zelf niet meer toe in staat. Dhr. Roobol geeft aan het prettig te vinden om altijd terug 745 
te kunnen vallen op zijn vader en dat zijn bezoek aan het gala kort, maar krachtig was. 
Dhr. van der Beek kaart aan dat Dhr. Roobol dit jaar ook verantwoordelijk is voor de leden en 
vraagt of dit goed gaat komen. Dhr. Roobol antwoordt dat hij inmiddels een beetje ouder is en 
de verantwoordelijkheid goed aan kan. 
 750 
Mej. Visch vraagt waar de affiniteit met financiën vandaan komt. Dhr. Roobol vertelt dat het 
penningmeesterschap niet direct zijn eerste keuze was, maar dat met name Mej. de Bode hem 
heeft overtuigd van de lol en uitdaging die de functie biedt. Verder geeft hij aan netjes zijn 
financiën bij te houden, sinds hij op kamers woont en hij doet natuurlijk een lerarenopleiding 
wiskunde, dus het cijfertjes zou het wel goed moeten zitten. 755 
  
Dhr. van der Beek introduceert nogmaals zijn metafoor ‘Never Less is als een boot’. 
Refererend aan deze vergelijking, worden de volgende vragen gesteld: 
“Wat is jouw rol op de boot?” à “Ik denk dat het bestuur en de leden samen roeien, maar dat 
het bestuur het tempo aangeeft.” 760 
“Wilt u ook de koers bepalen?” à “Ik bepaal liever niet van tevoren al de koers. Er zijn 
verschillende manieren om op hetzelfde eindpunt te komen.” 
“Hoe staat het bij u met de lijntjes buitenboord?” à “Vorig jaar zat ik aan drie en kreeg ik 
credits voor vier, dus ik zie een goed jaar tegemoet.” 
 765 
Dhr. van Enkhuizen vindt dat Dhr. Roobol als penningmeester wel met een concreet cijfer 
moet komen als antwoord op die laatste vraag. Dhr. Roobol noemt het getal vijf, maar geeft 
aan dat dit net als een begroting later nog naar boven of beneden bijgesteld kan worden. 
 

d. Commissaris PR en Activiteiten Mej. F. van der Plicht  770 
 
Mej. van der Plicht stelt zich voor aan de hand van haar naam (Froukje van der Plicht, leeftijd 
(24), ouderlijk woonadres (Ouderkerk aan den IJssel) en haar huidige bezigheden (HBO recht 
afgerond en nu bezig met een traineeship op de afdeling schadeafhandeling). 
 775 
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Mej. Visch zegt te weten dat de lievelingskleur van Mej. van der Plicht altijd roze was en 
vraagt zich af of ze dit inmiddels heeft bijgesteld naar groen. Mej. van der Plicht geeft aan 
nog altijd 100% achter de kleur roze te staan, maar binnen Never Less gaat haar voorkeur 780 
toch uit naar groen. 
 
Dhr. van der Beek vraagt wat Mej. van der Plicht als haar grootste plicht ziet dit jaar. Mej. 
van der Plicht vertelt dat ze het belangrijk vindt om de activiteiten tot een succes te maken en 
dat ledenbinding een hoge prioriteit heeft. Dhr. van Enkhuizen wil graag weten hoe ze dit 785 
concreet gaat aanpakken. Mej. van der Plicht antwoordt dat ze vroeg begint met de 
voorbereidingen, zodat alles tot in de puntjes verzorgd kan worden. Daarnaast is dit jaar bij de 
teamvorming de regel toegevoegd dat een team minimaal vijf nieuwe leden moet hebben. Op 
die manier is geprobeerd om nieuwe en bestaande leden nog meer laten mengen. De hoop is 
dat de bestaande leden de nieuwe leden mee op sleeptouw nemen en ze enthousiast maakt 790 
voor de activiteiten. Dhr. van Enkhuizen reageert: “Oké en nu we het toch over ledenbinding 
hebben. Hoeveel lijntjes verwacht jij dit jaar te krijgen?”. Twee of drie is de verwachting 
waarvan Mej. van der Plicht niet te veel wil afwijken. 
 
Dhr. van Baal begint over de baan van Mej. van der Plicht. Dit is op de afdeling 795 
schadeafhandeling, dus is hij benieuwd wat de grootste schade is die ze tot nu toe binnen het 
bestuur heeft moeten afhandelen. Mej. van der Plicht stelt de ALV gerust dat er nog geen 
schade is geweest binnen het bestuur. 
Dhr. van Baal is opgelucht, maar vraagt zich wel af of het hebben van een baan niet 
beperkend kan werken bij het uitvoeren van haar bestuurstaken. Mej. van der Plicht vindt dit 800 
een goede vraag en geeft toe dat het eigenlijk de bedoeling was geweest om nu nog student te 
zijn. Helaas was ze echter afgewezen voor haar pre-master. Desalniettemin voorziet ze geen 
problemen. Ze kan weliswaar niet meer door tot 06:00 ’s ochtends, maar dat betekent niet dat 
ze helemaal niet meer komt. 
 805 
Dhr. Moers vraagt zich af waarom er gekozen is voor rood als bestuurskleur. Deze kleur is 
vier jaar geleden ook al gebruikt. Mej. van der Plicht geeft aan dat haar stem naar roze was 
gegaan, maar hiervoor was niet voldoende draagvlak binnen het bestuur. Daarna zou het 
Royal Blue worden, maar dat leek teveel op het huidige bestuur, dus daar mag de Acsie zich 
in hullen dit jaar. Uiteindelijk is er gekozen voor rood, omdat we dit de mooiste kleur vonden 810 
uit het beperkte aantal overgebleven mogelijkheden. Hierbij vonden we dat een periode van 
vier jaar tussen dezelfde bestuurskleur best kon. 
 
Mej. Hendriks is benieuwd of Mej. van der Plicht nog speciale doelen heeft dit jaar. Mej. van 
der Plicht zegt dat ze gewoon hele leuke activiteiten wil organiseren. Mej. Hendriks zegt dat 815 
ze eigenlijk ergens anders op doelde. Mej. van der Plicht zegt te vraag prima begrepen te 
hebben, maar het bij dit antwoord gaat laten. 
 
Dhr. van der Beek brengt nogmaals zijn metafoor op ‘Never Less is als een boot’. Refererend 
aan deze vergelijking stelt hij de volgende vraag: 820 
“Hoe zie jij jezelf in die boot?” à “Ik ben een onderdeel van de bemanning, maar niet de 
stuurman. We doen het met zijn vijven en zorgen er samen voor dat de vereniging het hele 
jaar draait  Aan het eind laten we de vereniging hopelijk een beetje beter achter.” 
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Dhr. van Enkhuizen hoort graag van Mej. van der Plicht hoe het zit met de bestuursband. Mej. 825 
van der Plicht vertelt dat ze met iedereen een eigen band heeft. Elke band is verschillend, 
maar ze zijn allemaal goed! 
 
Dhr. Peters vertelt dat Dhr. van Enkhuizen en Dhr. van der Beek beide nog maar een vraag 
mogen stellen aan Mej. van der Plicht. 830 
 
Dhr. van Enkhuizen gebruikt zijn laatste vraag om erachter te komen waar Mej. van der Plicht 
het zwaartepunt gaat leggen. Mej. van der Plicht antwoordt dat ze dit jaar erg onder de indruk 
was van het gala van Mej. Boon en dat ze die prestaties in ieder geval wil evenaren, liefst 
verbeteren. Het zwaartepunt ligt dus bij het gala. 835 
 
Dhr. van der Beek kiest er, met het oog op de voortgang van de avond, voor om te gaan zitten. 
Er wordt geklapt en gejuicht. 
 

e.  Commissaris Technische Zaken Mej. M.P.E. van der Brugghen 840 
 
Mej. van der Brugghen stelt zich voor aan de hand van haar naam (Maartje van der 
Brugghen), waarbij ze benadrukt dat het gespeld wordt met ‘ggHen’. Er wordt een actiepunt 
gemaakt van het correct spellen van haar naam. Verder vertelt ze dat ze bezig is met haar 
master, dat ze blij is in Rotterdam, omdat het serieuzer is dan in Groningen, waar ze ook 845 
gestudeerd heeft en dat ze al lang met veel plezier het g-hockeyteam van haar broertje coacht. 
Ze sluit af met het melden dat ze er veel zin in heeft. 
 
Mej. Visch heeft Mej. van der Brugghen leren kennen als een serieus persoon en hoopt dit 
jaar ook een keertje de gekke, dronken Maartje tegen te komen. Mej. van der Brugghen zegt 850 
op veel activiteiten aanwezig te geweest afgelopen jaar en spoort Mej. Visch aan om dus 
gewoon een beetje beter op te letten. 
 
Dhr. de Winter is benieuwd of Mej. van der Brugghen door het coachen van een g-
hockeyteam nog bepaalde kwaliteiten heeft opgedaan die handig kunnen zijn in haar 855 
bestuursjaar. Mej. van der Brugghen zegt dat ze heeft leren communiceren met verschillende 
mensen en dat niemand hetzelfde is. 
  
Mej. Makhtari vraagt zich af hoe het is om met geestelijk gehandicapten te werken. Mej. van 
der Brugghen geeft aan dat het leuk is om de blijdschap van die jongeren te zien. 860 
 
Dhr. van Enkhuizen wil graag weten hoe Mej. van der Brugghen de brug gaat slaan tussen 
hockey en gezelligheid. Mej. van der Brugghen vindt het een gevatte vraag en zegt dat 
cohesie binnen de teams belangrijk is. Daar wil ze graag als bestuur aan bijdragen. 
 865 
Dhr. van der Beek heeft ook een gevatte vraag: “Wat is de stand van zaken bij de technische 
zaken? Mej. van der Brugghen vertelt dat er dit jaar een hoop vaste trainers gestopt zijn, maar 
dat er door leuke nieuwe aanmeldingen wel weer een goede groep is om de trainingen te 
verzorgen. Verder hebben we door de sponsordeal van vorig jaar tegoedbonnen bij de 
Decathlon voor nieuw materiaal, zoals grips en ballen. 870 
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Dhr. van der Beek vraagt of Mej. van der Brugghen een toekomst ziet in een commissie voor 
trainers. Mej. van der Brugghen  vindt dat niet nodig, maar benadrukt wel dat de trainers 
voldoende waardering moeten krijgen.  
Dhr. van der Beek wil tevens weten of er nog dingen zijn die het jaar moeilijk kunnen maken 875 
voor Mej. van der Brugghen. Zij geeft aan dat eigenlijk alleen het uitvallen van een volledig 
team echte problemen met zich mee zou brengen. En aangezien er een beetje wrijving 
ontstaan is tijdens het teamvormingsdiner, is ze hier een beetje bang voor, hoewel ze niet 
denkt dat het echt zo ver zal komen. 
 880 
Dhr. van Enkhuizen is bang dat Mej. van der Brugghen wellicht het balgevoel mist wat Dhr. 
van Baal en Dhr. de Winter iets natuurlijker hadden, dus wil hij graag weten hoe het met de 
ballen staat. Mej. van der Brugghen vertelt hem dat er 70 nieuwe ballen zijn aangeschaft, dus 
dat alles helemaal goed gaat met de ballen! 
 885 
Dhr. van Baal brengt de (over)volle Drive van het bestuur op en wil weten of dit problemen 
oplevert. Mej. van der Brugghen zegt dat er een hoop belangrijke, maar ook veel 
onbelangrijke bestanden zijn. Opruimen is een optie, maar kost veel tijd en moeite. Meer 
capaciteit kopen kan ook voor zo’n €2 per maand. 
 890 
Peters: (gericht aan bestuursgenoten) We hebben samen een leuk jaar gehad, het doet mij pijn 
en geluk om jullie te dechargeren. 
 
 

17.  Decharge Bestuur 2016-2017 met uitzondering van de voorzitter  895 
Dhr. Peters richt zich tot zijn bestuursgenoten en vertelt dat hij ze met pijn en geluk gaat 
dechargeren. Hij vond het een super mooi jaar! 
 
Met zijn hamerslagen dechargeert Dhr. Peters Mej. van Winkoop, Mej. de Bode, Mej. Boon 
en Dhr. van Baal. 900 
   

18.  Installatie Voorzitter 2017-2018/ Decharge Voorzitter 2016-2017  
Met zijn hamerslag installeert Dhr. Peters Dhr. van der Doelen als Voorzitter 2017-2018 en 
dechargeert hij zichzelf. 
   905 

19.  Installatie Overige Bestuursleden 2017-2018  
Met zijn hamerslagen installeert Dhr. van der Doelen: 
Dhr. Donkers als Secretaris 
Dhr. Roobol als Penningmeester 
Mej. van der Plicht als Commissaris PR en Activiteiten 910 
Mej. van der Brugghen als Commissaris Technische Zaken 
 
Het nieuwe bestuur wordt gefeliciteerd en terwijl dit gebeurt wordt de hamer van de voorzitter 
gestolen. 
 915 
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Om de vergadering voort te kunnen zetten wordt met de dief afgesproken dat het bestuur zal 
proberen om samen als een volledig broodje hamburger op de volgende ALV te verschijnen. 
Hiertoe is besloten naar aanleiding van een post op Facebook over carnavalskostuums, waarin 920 
het bestuur elkaar had getagd. Bij de stemming waren er vijftien mensen voor, een persoon 
tegen en onthield een iemand zich van stemmen. 
 
De vergadering wordt voortgezet met de uitwisseling van cadeaus tussen de nieuwe 
bestuursleden en hun voorgangers. 925 
 
Mej. van der Brugghen biedt Dhr. van Baal shotglaasjes aan, zodat hij zich op het hockeyveld 
weerhoudt van het schieten van hockeyballen. 
Dhr. van Baal geeft Mej. van der Brugghen op zijn beurt een Technische Zaken-doorgeef-
cadeau: een boodschappenkratje gevuld met een hoop troep, zoals oude flyers. 930 
 
Mej. de Bode heeft voor Dhr. Roobol ook shotglaasjes gekocht, omdat hij niet vies is van een 
drankje en heeft daar -zorgzaam als ze is- ook pleisters bij gegeven, voor het geval hij weer 
besluit tegen een auto aan te fietsen. 
Dhr. Roobol wil graag dat Mej. de Bode de hele maand december aan hem denkt, dus geeft 935 
hij haar een decemberkalender kraslot. En om haar leven nog iets lichter te maken, krijgt ze 
ook een papegaai lamp.  
 
Mej. van der Plicht geeft Mej. Boon een wishcard, omdat “je af en toe gewoon moet 
onthouden waar je voor leeft”. En Mej. Boon geeft Mej. van der Plicht een bodylotion in 940 
handformaat, omdat je nooit weet hoe dingen lopen, maar een Commissaris PR en 
Activiteiten altijd representatief moet ruiken.  
 
Dhr. Donkers is helaas in de steek gelaten door PostNL en zal z’n cadeau op een later moment 
overhandigen. Hij wil nog niet kwijt wat het is, maar zodra hij binnen is, zal er een foto 945 
verschijnen in de MOL, zodat iedereen alsnog op de hoogte is. Om Mej. van Winkoop niet 
met lege handen achter te laten, heeft hij een chocoladeletter voor haar meegebracht. 
Mej. van Winkoop heeft zich verdiept in haar opvolger en heeft een cadeau gekocht dat 
naadloos aansluit bij zijn interesses. Ze geeft Dhr. Donkers een aantal drankspelletjes op 
jaszakformaat. 950 
 
Dhr. Peters geeft Dhr. van der Doelen een handventilator, speciaal voor frisse lucht op die 
moeilijke, zwoele zomeravondjes. Bram: nu ik 
Dhr. van der Doelen heeft voor het “bijzondere beestje” Dhr. Peters een bijzonder beestje 
gekocht. Dhr. Peters krijgt een eenhoorn knuffel. 955 
   

20.  Bekendmaking Bestuursopdracht 2017-2018  
Dhr. Moers wil voor het bekendmaken van de bestuursopdrachten nog even de oud-
bestuursdassen uitdelen aan het afzwaaiende XXVIIe Bestuur. Hij bedankt ze namens 
iedereen voor hun bijdrage en overhandigd Dhr. Peters, Mej. van Winkoop, Mej. de Bode, 960 
Mej. Boon en Dhr. van Baal hun das. Er wordt geapplaudisseerd. 
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Na het in ontvangst nemen van haar das, verontschuldigt Mej. Boon zich en verlaat ze de 
vergadering. Ze bedankt natuurlijk eerst nog haar bestuur voor het mooie jaar en deelt mede 965 
dat ze ondanks de opzegging van haar lidmaatschap, wel gewoon als Vriend Van verbonden 
blijft aan de vereniging. 
 
Ook Mej. Hendriks vindt het mooi geweest en gaat nog even haar ogen dicht doen, voor ze 
morgen weer vroeg op moet. Eigenlijk stond ze als huidig en beoogd BAC lid nog op de 970 
agenda, maar ze heeft er alle vertrouwen in dat haar commissiegenoten het zonder haar 
redden de rest van de avond. 
  
Dhr. van der Doelen vraagt Dhr. Peters naar voren om de bestuursopdrachten te presenteren. 
Dhr. Peters en zijn bestuur hebben drie opdrachten bedacht om aan hun opvolgers mee te 975 
geven. De eerste is, zoals wel vaker ‘ledenbinding’. Afgelopen jaar had Never Less een 
recordaantal leden, maar het uitvallen van een van de teams geeft al aan dat het binden van al 
die leden aan je vereniging lastig is. Hopelijk kan het nieuwe bestuur nieuwe manieren 
verzinnen om dit toch te verbeteren. Ten tweede het project ‘wintervelden’, dit bestuur krijgt 
als eerste de kans om dit te testen en het is aan hen om er een succesvolle pilot van te maken. 980 
En als laatste ‘kwaliteit op het veld’. Het XXVIIe bestuur wil haar opvolgers uitdagen om het 
spel bij Never Less sportiever te maken, maar ook de wedstrijdleiding beter, dus goede 
scheidsrechters. Wellicht dat meer fluitcursussen kunnen bijdragen, of bij de training al 
strenger zijn op overtredingen, maar het is dus aan het nieuwe bestuur om hier over na te 
denken en er iets mee te doen. 985 
Dhr. Peters sluit af met “Succes”. 
 
Dhr. van der Doelen bedankt Dhr. Peters en zijn bestuur voor de opdrachten, hij denkt dat een 
goede uitwerking daarvan kan zorgen voor een nog mooier Never Less. 
 990 
Dhr. van Baal merkt op dat het toegevoegde punt ‘Bierestafette’ vergeten is. 
Dhr. van der Doelen geeft hem gelijk en besluit hem direct in te halen. 
 
Voor het XXVIIe bestuur treden aan: Dhr. Peters, Dhr. van Baal en Mej. de Bode. 
Voor het XXVIIIe bestuur treden aan: Dhr. van der Doelen, Dhr. Donkers en Mej. van der 995 
Plicht. 
Dhr. de Winter drinkt voor. 
 
Volgens de tijdregistratie van Dhr. Roobol is de uitslag als volgt: 
XXVIIe: 6,72 seconden 1000 
XXVIIIe: 7,8 seconden 
 
 
 
 1005 
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   1010 
21.  Beleidsrede en Begroting  

Dhr. van der Doelen draagt zijn beleidsrede voor: 
 
Geachte Aanwezigen, 
 1015 
Het doet ons deugd dat wij hier voor u mogen verschijnen. Begin mei kregen 5 leden van 
Never Less een telefoontje met daarbij de boodschap dat zij het aankomende beoogde bestuur 
mochten gaan vormen. Ons enthousiasme had al snel grote hoogte, boze stemmen beweerden 
zelfs dat wij te snel met alles aan de gang gingen, wij moesten afgeremd worden. Als dat geen 
compliment is voor onze motivatie, dan weet ik het ook niet meer. Op een succesvolle 1020 
eindejaarsbarbecue zijn we dan ook aan u voorgesteld. Nadat deze avond voor iedereen zeer 
goed was verlopen en bijna iedereen van het bestuur zijn eerste voosboomlijntje had uitgezet, 
was het tijd om ons te richten op het volgende grote evenement, de Eurekaweek. 
 
De Eurekaweek, een evenement dat altijd  cruciaal blijkt te zijn voor Never Less. De interesse 1025 
en enthousiasme zullen dan moeten worden opgewekt bij potentiele leden.  Het bestuur is 
gedurende deze Eurekaweek gesteund door Never Lessers, die vaak meerdere dagen 
aanwezig waren. Ik wil hen hierbij expliciet bedanken voor hun inzet, uw aanwezigheid heeft 
een grote bijdrage geleverd aan de vereniging die wij vandaag de dag zijn. Aan het einde van 
de Eurekaweek waren wij zeer tevreden over het resultaat. Ja, misschien deed de inflatable 1030 
het aan het begin niet doordat Erasmus Sport zijn zaakjes niet op orde had. Ja, misschien 
hadden we wel een nadeel dat wij achterin stonden bij de infomarkt terwijl Leonidas en 
Feyenoord meer in de loop stonden. Maar in het algemeen kwamen we tot de conclusie dat 
het een geslaagde Eurekaweek was. Zo heeft de heer Donkers op effectieve wijze mensen die 
geïnteresseerd waren in Golf weten af te pakken, onder het mom van "hockey is de verbeterde 1035 
versie van golf". En daarnaast is de volledige Maassilo, inclusief haar bezoekers, beplakt met 
Never Less stickers. Een mooi resultaat. 
 
Wat volgde waren de open avonden. Ik wil hier ook hier beginnen met de trainers van deze 
open avonden te bedanken. U heeft hiermee de hockeybasis van nieuwe leden gelegd. Tijdens 1040 
deze open avonden hebben we wat tegenslagen te voortduren gehad. De eerste open avond 
werd slecht bezocht omdat het academisch jaar nog niet was begonnen. Tijdens de tweede 
open avond was het Heartbeat festival, waardoor potentiële leden wellicht dat biertje toch 
belangrijker hebben geacht dan hockey. Iets wat naar mijn gevoel hand in hand kan gaan. Bij 
de derde open avond hebben wij onweer te voortduren gehad tijdens de training, waardoor 1045 
wij al na een kwartier naar binnen moesten. Door adequaat handelen van de 
activiteitencommissie, hebben de potentiële leden het leukste van Never Less gezien: de 
gezelligheid. Ik durf zelfs te beweren dat dit de gezelligste avond was, hoe onweer mensen wel 
niet bij elkaar kan brengen. Tot slot, de vierde open avond. Ook op deze avond waren er geen 
fantastische weersvoorspellingen. Desondanks was er een stroom van inschrijvingen. 1050 
Inschrijvingen die voor het eerst, behalve offline, ook online gedaan konden worden door het 
online inschrijvingsformulier. Uiteindelijk zijn wij op 217 leden uitgekomen. Een hoeveelheid 
leden die goed bij Never Less past. Voldoende mensen om een lekker partijtje hockey te 
spelen, en ook een mooi aantal waardoor je een gezellige, persoonlijke, vereniging kan 
hebben. 1055 
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Toen was het teamvormingsetentje. Het was een chaotische, maar aan het einde, geslaagde 
avond. Hier is de regel nieuwe regel geïntroduceerd om op zijn minst 5 nieuwe Never Lessers 
te hebben. Dit om te voorkomen dat er geen goede verhoudingen waren tussen nieuwe en 
bestaande leden. Wanneer wij nu naar de teams kijken heeft er een redelijk goede verdeling 1060 
plaatsgevonden.  
 
Ook was er grondig nagedacht over de andere regels. Net als voorgaande  jaren was er een 
maximum aantal spelers ingesteld om te voorkomen dat er rest teams zouden ontstaan. Dit 
had echter tot het gevolg dat er twee onvolledige teams waren, waarvan één te veel. Iets wat 1065 
al eerder in de geschiedenis van Never Less is voorgekomen. Dit is eigenlijk lastig te 
voorkomen, zo niet onmogelijk. De regels kunnen namelijk niet sluitend zijn. Als wij kijken 
naar het eindresultaat, zien wij tien fantastische teams die een mooi jaar tegemoet gaan. 
 
Maar wat staat Never Less dit jaar te wachten? Ten eerste zijn er al veel dingen achter de 1070 
schermen gebeurd. 
- Zo zijn wij naar aanleiding van de incapabeliteit van de leveranciers van shirts overgestapt 
naar een andere leverancier. Behalve dat wij nu een betrouwbare partner hebben, ook al 
moet dat nog blijken want de shirts zijn nog niet geleverd, biedt dit ook mogelijkheden. Zo zal 
dit jaar  algemene Never Less kleding worden geïntroduceerd. Hier volgt aankomende maan 1075 
meer informatie over. 
- Daarnaast is dit jaar RekenMaar ons gaan sponsoren. RekenMaar zal zich dit jaar 
prominent profileren op onze shirts, en dit heeft voor Never Less een mooi bedrag opgeleverd 
aan sponsorinkomsten. Wat ik ook nog noemenswaardig vind aan deze sponsordeal, is dat in 
het contract de zogenaamde toko-clausule is afgesloten. Dhr. Willemsen heeft getekend om 1080 
tijdens het kerstetentje met zijn schoonfamilie op zijn minst één verhaal te beginnen met de 
tekst: "Ik sta daar in die toko". Ik kan in ieder geval niet wachten. 
- Net als alle andere jaren is ledenbinding een belangrijk onderwerp op de agenda. Dit jaar 
zal er dan ook geëxperimenteerd worden met initiatieven om deze ledenbinding te vergroten. 
De belangrijkste hiervan is het doorspelen op de velden in de winter. Dit initiatief is bepaald 1085 
in de afgelopen ALV en wordt door het 28e bestuur ingevuld. Door door te spelen proberen 
wij de uitstroom van leden in de winter te verkleinen. Op dit plan zal later in deze 
vergadering worden ingegaan. 
 
Om af te ronden wil ik u bedanken voor uw aanwezigheid op dit late uur. Als wij ons gaan 1090 
richten op waar we goed in zijn, namelijk het combineren van hockey en gezelligheid, weet ik 
zeker dat we een heel mooi jaar tegemoet gaan. Dankuwel. 
 
Reacties: 
Dhr. Moers vraagt zich af of er volgend jaar een week later begonnen moet worden met de 1095 
open avonden, i.v.m. de opening van het academisch jaar en het feit dat het pas een beetje 
druk wordt op de laatste twee avonden.  
Dhr. van der Doelen denkt dat, kijkend naar het aantal inschrijvingen, de open avonden 
succesvol genoeg waren, dus dat het niet per se nodig is om het aan te passen. Bovendien zou 
je dan in de knel komen met je wedstrijdschema, omdat alles dan een week verschuift en aan 1100 
het eind heb je geen ruimte voor uitloop vanwege de schaatsbaan die jaarlijks bij Leonidas 
wordt opgezet. Dhr. de Winter sluit zich daarbij aan, bovendien is tien teams een prima  
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aantal. Dhr. Moers vindt dat het streven altijd moet zijn om zo goed mogelijk te presteren, 
ongeacht of meer leden wenselijk zijn. Dhr. van der Beek is het eens met Dhr. Moers, als je 1105 
vereniging te groot wordt, kan je daar maatregelen voor treffen, maar je gaat niet uit preventie 
slecht presteren om te voorkomen dat je te groot wordt. Dhr. de Winter legt uit dat hij ook 
niet bedoelde dat we expres minder mensen naar de open avonden moeten lokken, maar vindt 
het probleem, dat zich sowieso niet elk jaar voordoet, niet groot genoeg om nog een week van 
de najaarscompetitie af te halen. 1110 
Mej. van der Plicht wil ook een punt maken, maar komt niet uit haar woorden en gaat weer 
zitten. Mej. van der Brugghen geeft aan dat de competitie niet was uitgekomen als er een 
week minder was geweest. 
 
Dhr. van Baal wil, nu het toch over veldcapaciteit gaat, even kwijt dat hij zich vaag kan 1115 
herinneren dat Leonidas velden ging vervangen of vernieuwen, dus dat er even op gelet moest 
worden of Never Less daar nog last van zou kunnen krijgen. 
Mej. de Bode zegt dat er volgend jaar een nieuw veld komt, maar dat voor het vernieuwen 
van de velden eerst aan de gemeente bewezen moet worden dat dit noodzakelijk is, dus hier 
kan nog wel wat tijd overheen gaan. 1120 
 
Mej. Elsinga had ook nog een opmerking over de wedstrijdschema’s. De training duurt tot 
20:30, maar de wedstrijden beginnen pas om 21:00. Dit is een halfuur pauze en kan 
afschrikkend werken voor mensen die overwegen naar de training te komen. Mej. van der 
Brugghen geeft aan dat de trainingen doorgaan tot 20:45 en dat het dus slechts om een 1125 
kwartiertje speling gaat. En dat kwartiertje is dan nog bedoeld om in door te kunnen trainen 
als er later gestart wordt vanwege laatkomers, zodat de netto trainingstijd gewaarborgd blijft. 
 
Dhr. van der Doelen constateert dat er geen vragen meer zijn en verzoekt Dhr. Roobol door te 
gaan met de begroting. 1130 
 
Dhr. Roobol vertelt dat iedereen de begroting van aankomend jaar in kan zien, daar ze geprint 
bij de ingang liggen. Hij gaat er nu even de belangrijkste punten uitlichten en staat vervolgens 
open voor vragen. 
Ten eerste het oudbesturendiner, dit staat dit jaar niet op de begroting, want dit wordt om het 1135 
jaar gehouden. Dan de sponsor, dit jaar heeft Never Less Reken Maar weten te strikken voor  
shirtsponsoring voor €300. Ook is er minder geld begroot voor het materiaal dit jaar, omdat er 
nog tegoedbonnen zijn van de Decathlon, door de sponsordeal van afgelopen jaar. Never Less 
heeft er dit jaar wel ook een nieuwe post bij, namelijk het nieuwe boekhoudprogramma, 
omdat het oude systeem, Davilex, aan vervanging toe was. Verder is de ‘dotatie oninbaar’ 1140 
komen te vervallen. Als laatste had ik nog twee kleine foutjes: Bij de dotatie 
Lustrumvoorziening staat nog 2016, maar dit moet 2017 zijn; en het aantal VvNL klopt ook 
niet, omdat hij alleen de lijst van de nieuwe VvNL heeft gebruikt, i.p.v. de volledige lijst. 
 
Dhr. van der Beek had het contract met Reken Maar voorbij zien komen en had daar iets 1145 
aparts in zien staan. Hij zou hier graag toelichting over ontvangen. Dhr. van der Doelen 
vertelt dat hij zojuist in zijn beleidsreden het deel met uitleg hierover heeft overgeslagen (dit 
deel is wel opgenomen in het verslag hierboven), omdat Dhr. Willemsen, eigenaar van Reken 
Maar niet aanwezig is. Bij deze zal hij dan alsnog uitleggen dat er in het contract een  
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 1150 
zogenaamde ‘Toko-clausule’ is opgenomen. Deze clausule houdt in dat Dhr. Willemsen 
verplicht tijdens de kerst met zijn schoonfamilie een verhaal moet beginnen met de tekst ‘dus 
ik sta daar in die toko’. Dat leek Dhr. van der Doelen grappig. 
 
Dhr. van der Beek vindt het ook een mooie clausule en maakt het bruggetje van shirtsponsor 1155 
naar overige kleding: “Komt er een Never Less trui dit jaar?”. Dhr. van der Doelen onthult dat 
er inderdaad weer een trui komt dit jaar en dat deze groen wordt. Wanneer de trui er gaat 
komen, is nog niet bekend, maar meer informatie zal binnenkort volgen. 
  
Dhr. van Baal wil nog even terugkomen op de sponsor. Hij vraagt zich namelijk af op welke 1160 
manier Reken Maar allemaal gepromoot gaat worden voor €300. Vorig jaar betaalde De Stoep 
immers maar €100 om op de shirts te staan. Dhr. van der Doelen legt uit dat Reken Maar 
enkel de shirtsponsor is en dat er verder geen promotionele uitingen worden gedaan voor dit 
bedrag. Kijkend naar de prijs per shirt, €300 voor 220 shirts, is het ook eigenlijk niet zo’n 
groot bedrag. De €100 van vorig jaar vond Dhr. van der Doelen dan ook bijzonder laag. Dhr. 1165 
Moers heeft nog een scherpe vraag, want zitten bij die €300 de drukkosten inbegrepen? Dhr. 
van der Doelen geeft aan dat de bedrukking gratis was, omdat het Never Less logo al op de 
andere borst stond. 
 
Dhr. Moers is tevens benieuwd naar de gedachte achter de dotatie ‘Lustrumvoorziening’, dit 1170 
is namelijk een vrij specifiek getal (€527,50). Dhr. Roobol rekent voor dat er per lid €2,50 
wordt ingelegd en dat je met 211 leden, dus op €527,50 uitkomt. 
 
De laatste vraag over de begroting komt van Dhr. Moers: “Ik hoorde net iets over een Never 
Less outfit, onder andere een trui, die zie ik niet op de begroting staan?” Dhr. Roobol geeft 1175 
aan dat het enkel om een trui gaat en dat leden het volledige bedrag zelf betalen. Er is dus 
geen inleg door de vereniging en daarom is er niets begroot. 
 
De vergadering wordt geschorst om 3:01 uur en om 3:16 heropend. 
 1180 

22.  Voordracht Kascommissie 2017-2018  
Dhr. van der Doelen stelt, gezien het tijdstip, voor om vanaf nu een maximum aantal stemmen 
van drie per persoon te hanteren. Er gaat over gestemd worden. 
 
Stemming: Aanwezigen mogen per agendapunt maximaal  drie vragen stellen. 1185 
  
Stemmen ‘Voor’: 2 
Stemmen ‘Tegen’: 10 
Stemmen ‘Onthouden van stemming’: 3 
 1190 
Het voorstel wordt niet aangenomen. 
  
Dhr. van der Doelen verzoekt dan Dhr. van Enkhuizen, Mej. de Bode, Mej. Elsinga en Dhr. 
van Mourik naar voren te komen om zich voor te stellen en hun ambities voor het komende 
jaar te delen.  1195 
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Dhr. van Enkhuizen begint en vertelt dat hij als enige is overgebleven uit de Kasco van vorig 
jaar. Hij heeft dus al hard gewerkt en gaat het dit jaar dus aan de anderen overlaten, vooral 
aan Mej. de Bode. 
 1200 
Reacties: 
Dhr. van Baal wil toch nog eens van Dhr. van Enkhuizen horen hoe het met de laptop zit. Dhr. 
van Enkhuizen kaatst de vraag door naar het bestuur, aangezien zij in het bezit zijn van de 
laptop. Dhr. van der Doelen geeft aan dat het een actiepunt is voor de volgende ALV. 
 1205 
Dhr. Peters is benieuwd hoe Dhr. van Enkhuizen de werkrelatie met Mej. de Bode voort zal 
zetten en of wellicht de aard van de relatie nog zal veranderen. Dhr. van Enkhuizen zegt dat 
hij verwacht dat ze daar samen wel uit zullen komen. Mej. de Bode voegt toe dat zij geen 
problemen voorziet in het voortzetten van de werkrelatie. 
 1210 
Dhr. van Baal wil iets weten over een ‘Kasco-spel’. Dhr. van Enkhuizen meldt dat deze nog 
altijd in zijn bezit is, geheel compleet. Verder wordt niet duidelijk wat het Kasco-spel is of 
inhoudt.  
 
Dhr. Moers herinnert Dhr. van der Doelen eraan dat hij nog steeds geen nieuwe grap heeft 1215 
verteld en vraagt of Dhr. van Enkhuizen het wellicht even voor kan doen. Tot zijn spijt heeft 
ook Dhr. van Enkhuizen niks paraat, dus gaat Dhr. Moers verder met serieuzere zaken. Want 
hoe zit het met het nieuwe boekhoudprogramma? Dhr. van Enkhuizen vertelt dat er een nieuw 
programma is, maar dat het wel lijkt op het oude programma en dat de Kasco de 
penningmeester dus goed zal ondersteunen. Dhr. Roobol voegt daaraan toe dat er ook een 1220 
gratis cursus bij het programma zit en dat er een gratis helpdesk is, dus dat het sowieso goed 
komt. 
  
Nu Dhr. van Enkhuizen even de tijd heeft om rustig na te denken, heeft hij toch nog een grap 
om te delen met de ALV: “Een man loopt een hotel binnen en vraagt aan de balie of hij hier 1225 
vannacht kan slapen. Ja dat kan wel, maar alleen op de bovenste verdieping en er is geen lift. 
Geen probleem zegt de man en hij loopt de trap op. Trapje op, hoekje om, trapje op, hoekje 
om en op een gegeven moment komt hij een olifant tegen op de trap. Wat te doen? Terug naar 
de receptie. Dus de man weer trapje af, hoekje om, trapje af, hoekje om en terug bij de 
receptie krijgt hij te horen dat de olifant slaapt en dat hij enkel heel zachtjes onder de olifant 1230 
door moet lopen. De man gaat de trap weer op, trapje op, hoekje om, trapje op, hoekje om, 
onder de olifant door, trapje op hoekje om, trapje op, hoekje om, tot daar op eens een giraffe 
op de trap staat. De man weet niet wat hij moet doen, dus gaat weer terug, trapje af, hoekje 
om, onder de olifant door,  trapje af, hoekje om en terug beneden vertelt de receptioniste hem 
dat er niks aan de hand is en dat hij gewoon rustig langs de giraffe kan lopen. Dus daar gaat 1235 
de man weer, trapje op, hoekje om, trapje op, hoekje om, onder de olifant door, trapje op, 
hoekje om, trap op, hoekje om, langs de giraffe, trapje op, hoekje om en met nog één trap te 
gaan, ligt daar opeens een krokodil… Nou denkt de man, ik ben wel klaar met dat op-en-
neergeloop, ik moest ónder de olifant door, lángs de giraffe, ik zal vast óver de krokodil 
moeten lopen. Maar zodra de man zijn voet op de krokodil zet, wordt hij wakker. De man 1240 
schrikt zich rot en rent trapje af, hoekje om, trapje af, hoekje om, langs de giraffe, trapje af, 
hoekje om, onder de olifant door, trapje af, hoekje om, het hotel uit, een steegje in. Maar het  
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steegje loopt dood. De man draait zich om en daar staat de krokodil. De krokodil gaat op de 
man af en roept TIKKIE JIJ BENT ‘EM’. 1245 
 
De zaal blijft stil, alleen Mej. de Bode giechelt zachtjes. 
 
Dhr. van der Doelen verbreekt de ongemakkelijke stilte en bedankt Dhr. van Enkhuizen voor 
zijn bijdrage. Vervolgens verzoekt hij Mej. de Bode zich voor te stellen. 1250 
 
Mej. de Bode zegt aan te nemen dat men haar nog herkent van toen ze eerder deze avond als 
penningmeester vooraan zat en vertelt dat ze nu de Kasco in gaat. 
 
Reacties: 1255 
Dhr. Peters vraagt of ze hoge verwachtingen heeft van de nieuwe penningmeester m.b.t. zijn 
kookkunsten. Ze heeft natuurlijk pas geleden zelf traditiegetrouw voor de Kasco gekookt, is 
ze misschien bang dat Dhr. Roobol haar gaat overtreffen? Mej. de Bode geeft aan dat het 
alleen maar mooi is als ze overtroffen wordt, zij mag dan immers meegenieten van de 
culinaire hoogstandjes. Ook zegt ze al doorgegeven te hebben dat je met een traditionele 1260 
lasagne altijd goed zit bij haar.  
 
Mej. Elsinga, liefkozend wel eens Els Inga genoemd, vertelt dat haar naam toch echt Judith is 
en dat dit haar tweede jaar bij Never Less wordt. Op aanwijzing van Dhr. van der Beek en 
Dhr. de Bruijn voegt ze respectievelijk nog toe dat ze uit Woerden komt en dat ze een vriend 1265 
heeft. 
 
Mej. Visch vraagt of ze desondanks open staat voor andere lijntjes dit jaar. Mej. Elsinga geeft 
aan dat dit niet het geval is. Naast haar zie je Dhr. van Enkhuizen bedenkelijk kijken: 
‘Challenge Accepted’! 1270 
 
Dhr. van Mourik begint ook aan z’n tweede jaar bij Never Less, z’n lievelingskleur is Royal 
Blue, hij houdt van pindakaas en lasagne. 
 
Mej. van der Plicht is ondertussen uit protest in de zaal gaan zitten. Zij is een tijdje geleden 1275 
haar gloednieuwe telefoon kwijt geraakt, hij kan niet ver zijn en toch wil niemand helpen 
zoeken. Hier is ze boos over. 
Er ontstaat een korte, ongecontroleerde, niet te volgen discussie tussen Dhr. van der Beek en 
Mej. van der Plicht.  
Dhr. van der Doelen probeert door te gaan met de vergadering en vraagt of er nog vragen zijn 1280 
voor Dhr. van Mourik. 
 
Dhr. Moers heeft begrepen dat Dhr. van Mourik met ervaring heeft met verschillende 
boekhoudprogramma en is benieuwd of hij daarom een leidende positie in gaat nemen als het 
gaat om het begrijpen van het nieuwe programma. Dhr. van Mourik geeft aan zijn best te 1285 
zullen doen. 
 
Mej. van der Brugghen weet toevallig dat Dhr. van Mourik niet alleen gaat dienen in de 
Kasco, maar daarnaast ook nog een bestuursjaar gaat doen. Ze is benieuwd hoe hij dit gaat  
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combineren. Dhr. van Mourik legt uit dat hem verteld is dat de kascommissie niet zo 
tijdrovend is en dat hij dus niet verwacht dat zijn twee functies elkaar in de weg zullen zitten. 
Aan motivatie geen gebrek in ieder geval, zo zegt hij zelf. 
 
Dhr. van Enkhuizen geeft nog even kort de speerpunten van het komende jaar: meer contact 1295 
met de BAC, innovatie en een derde punt, daar komen ze nog wel eens op terug. 
   

23.  Installatie Kascommissie 2017-2018  
Met zijn hamerslagen installeert Dhr. van der Doelen Dhr. van Enkhuizen, Mej. de Bode, 
Mej. Elsinga en Dhr. van Mourik. 1300 
   

24.  Voordracht Beleids Advies Commissie 2017-2018  
Dhr. van der Doelen verzoekt Dhr. de Winter en Mej. Visch naar voren te komen om zich 
voor te stellen en hun ambities voor het komende jaar te delen. 
 1305 
Dhr. de Winter begint met een voordracht: 
 
Beste aanwezigen,  
 
Fijn dat u er allemaal nog bent op dit tijdstip. De nieuwe Beleidsadviescommissie zal dit jaar 1310 
bestaan uit twee nieuwe leden, mej. Visch en de vandaag afwezige mej. Kalverda, en twee 
leden die vorig jaar al in de BAC zaten, mej. Hendriks en ikzelf, dhr. de Winter. Wij zullen nu 
kort onze plannen voor komend jaar met jullie delen.  
 
In het nieuwe jaar willen wij als BAC goed contact houden met het bestuur, de bestuursleden 1315 
en de andere commissies.  
 
Iets dat wij zeker snel willen oppakken is het contact met de teamcaptains. Naar onze mening 
moet het bestuur contact houden met de captains om teams goed op de hoogte te houden, 
maar zullen captains niet snel met hun zorgen of problemen naar het bestuur gaan of dit 1320 
delen tijdens de teamcaptainetentjes. Daar willen wij inspringen om een beter inzicht te 
krijgen wat zij ergens van vinden, een beter advies aan het bestuur te geven en om op tijd 
problemen te vinden en die samen met het bestuur op te lossen. Op deze manier zullen wij als 
BAC ook bekender worden onder de leden en de teams.  
 1325 
Hiernaast leek het ons fijn, en wij nemen aan dat dit ook geldt voor de andere nieuw 
geïnstalleerde commissies, om in de komende weken een keer onszelf als BAC te mogen 
voorstellen op Facebook en/of in de MOL.  
 
Het is ons plan om voor onszelf en volgende besturen beter bij te houden wat er tijdens een 1330 
jaar beter kan, waar volgende besturen op moeten letten en wat volgende besturen niet mogen 
vergeten.  
 
 
 1335 
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Daarnaast willen wij onderzoeken of er animo is voor een wijziging van de statuten en het 
huishoudelijk reglement en met anderen bespreken wat er veranderd moet worden. Tot slot 
geldt dit ook voor de huidige Vrienden Van constructie. 
 1340 
Bedankt voor jullie aandacht, 
De Beleidsadviescommissie 
 
Reacties: 
Dhr. van der Beek vraagt zich af of het een ‘go’ of een ‘no go’ is dat twee leden van de BAC 1345 
niet aanwezig zijn, want er is helemaal nog geen reden of excuus aangedragen. Dhr. de 
Winter antwoordt dat Mej. Hendriks eerder vanavond wel aanwezig was, zoals iedereen weet, 
maar dat ze niet de luxe had om tot het einde te blijven vanwege vroege verplichtingen. Wat 
Mej. Kalverda betreft, zij had al eerder een niet te verzetten afspraak en had dit al bij het 
invullen van de datumprikker aangegeven. 1350 
Veerle: ze had helaas een andere, niet te verzetten afspraak, wat ze ook al ruim van tevoren 
had aangegeven 
 
Refererend aan de reis die Dhr. de Winter pas geleden gemaakt heeft naar o.a. Singapore, 
vraagt Dhr. van der Beek wat Dhr. de Winter mee heeft genomen van zijn reis dat hem gaat 1355 
helpen dit jaar. Dhr. de Winter geeft aan dat alles in Singapore professioneler en netter 
aangepakt wordt en dat hij dat wil meenemen in de werkwijze van de BAC dit jaar. 
 
Mej. Visch heeft een vraag voor de ALV, de BAC wil zich dit jaar namelijk storten op een 
mogelijke statutenwijziging en vraagt zich af wat de aanwezigen hiervan vinden. Dhr. van 1360 
Baal vraagt naar te wijzigen punten. Dhr. de Winter zegt dat vooral de looptijd van het 
lidmaatschap en daardoor ook de datum van de WALV onwenselijk zijn. Dhr. Peters zet dat 
kracht bij door aan te geven dat het nieuwe bestuur al bijna vier maanden de touwtjes in 
handen heeft, maar dat hij eigenlijk al die tijd nog verantwoordelijk was. Dhr. Moers brengt 
daar tegenin dat hij oktober wel een goed beoordelingsmoment vindt en dat je dat zou 1365 
verliezen als je de WALV naar voren schuift. Dhr. de Winter draagt aan dat dit niet 
noodzakelijk zo hoeft te zijn, de HALV zou ook naar voren geschoven kunnen worden, of er 
zou zelfs een derde ALV kunnen worden toegevoegd. Mej. Visch wil graag horen hoe, naast 
Dhr. Peters de andere bestuurder van afgelopen hier tegenaan kijken. Dhr. van Baal ziet veel 
voordelen, maar wil benadrukken dat er een hoop komt kijken bij een statutenwijziging, dus 1370 
dat het goed voorbereid moet worden. Dhr. van der Beek onderstreept dit. Mej. de Bode staat 
net als Dhr. Peters volledig achter een verandering, aangezien haar bestuursjaar, boekjaar en 
verenigingsjaar nu helemaal niet synchroon lopen, wat de boekhouding bemoeilijkt.  
   

25.  Installatie Beleids Advies Commissie 2017-2018  1375 
Met zijn hamerslagen installeert Dhr. van der Doelen Dhr. de Winter, Mej. Visch, Mej. 
Hendriks (in afwezigheid) en Mej. Kalverda (in afwezigheid). 
 
Mej. van der Plicht laat nogmaals weten haar telefoon kwijt te zijn. Dhr. van der Doelen stelt 
voor om de vergadering kort te schorsen, zodat iedereen even kan kijken op/onder/rond zijn 1380 
stoel of daar een mobiel ligt. 
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De vergadering wordt geschorst om 3:59 uur en om 4:08 heropend. 
De mobiel is teruggevonden, hij lag op het toilet. 
   1385 

26.  Voordracht Activiteitencommissie 2017-2018  
Dhr. van der Doelen verzoekt Mej. Makhtari, Dhr. de Bruijn en Mej. van der Klugt naar voren 
te komen om zich voor te stellen en hun ambities voor het komende jaar te delen.  
 
Dhr. de Bruijn stelt zich voor als 3e jaars Never Lesser en de volgende secretaris van de 1390 
Acsie. Verder studeert hij Bedrijfskunde en doet daar sinds dit jaar deeltijd Rechten naast. 
 
Voor de zomer is er een onofficieel Never Less mannendispuut opgericht, genaamd ‘Always 
More’. Dhr. de Bruijn is hier de voorzitter van en daarom vraagt Dhr. van der Beek zich af 
hoe hij dit gaat combineren. Daar het mannendispuut eigenlijk niks voorstelt, grapt Dhr. de 1395 
Bruijn dat hij heel moeilijk zal worden, maar dat het wel mogelijk moet zijn. 
  
Dhr. van der Beek kent Dhr. de Bruijn al twee jaar en kent hem eigenlijk als ‘Tequila Hugo’. 
Hij vraagt hem de ALV meer te vertellen hierover. Dhr. de Bruijn vertelt dat de bijnaam is 
voortgevloeid uit het feit dat hij altijd tequila drinkt in de Irish Pub, maar ‘Tequila Hugo’ kan 1400 
niet zonder ‘Tequila Charles’ en aangezien hij afgelopen week zijn afscheid heeft 
aangekondigd ziet Dhr. de Bruijn de toekomst van ‘Tequila Hugo’ somber in. “Awhhh” klinkt 
door de zaal. Dhr. van Beek stelt de ALV gerust dat ‘Tequila Hugo’ na twee shotjes vaak toch 
al exit was. Er wordt gelachen. 
 1405 
Dhr. van Baal vertelt dat hij Dhr. de Bruijn sinds het vorige Actievendiner kent als 
‘Stukohugo’. Dhr. de Bruijn was toen nog geen actief lid en daarom niet aanwezig, maar is 
trots dat hij  dus toch bekend/beroemd/berucht genoeg was om er een beetje bij te horen. 
Verder meent hij geen idee te hebben hoe hij deze bijnaam heeft vergaard. 
 1410 
Dhr. van der Beek legt uit dat het is voortgekomen uit zijn studentikoze opmerkingen, zoals 
“Alles waar ‘te’ voor staat is slecht, behalve tequila”. “En tevreden” vult Dhr. de Bruijn hem 
aan. Sommigen mensen zullen zelfs bang zijn dat Dhr. de Bruijn té studentikoos is voor 
Never Less, zo vreest Dhr. van der Beek. Dhr. de Bruijn maakt zich niet geen zorgen over. 
Dhr. van der Beek vindt dit een afwijkend antwoord en een straight forward antwoord op de 1415 
vraag of Dhr. de Bruijn van plan is in zijn rol als Acsielid om van Never Less iets te maken 
wat het niet is. Dhr. de Bruijn geeft aan dit niet te zullen, omdat hij anders wel in het bestuur 
was gegaan. 
 
Dhr. van der Beek wil alleen nog weten of Dhr. de Bruijn kan beamen dat hij op 1420 
Scandinavische vrouwen valt. Z’n vriendin heet Els Inga, dus ontkennen doet hij niet. 
Mej. van der Klugt stelt zich voor. Zij is 20 jaar oud, studeert fiscale economie, economie en 
bedrijfseconomie, ze houdt van de kleur blauw en komt uit en woont in Bleijswijk. 
 
Dhr. Peters is benieuwd waarom Mej. van der Klugt voor de positie van penningmeester heeft 1425 
gekozen. Mej. van der Klugt geeft aan dat dit goed aansloot bij haar studie, maar ook bij de 
werkzaamheden die ze verricht als administratief medewerker bij de kas van haar ouders. 
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Mej. Visch vraagt of Mej. van der Klugt van plan is haar voorgangers te overtreffen. Mej. van 
der Klugt geeft aan dat het haar uitgangspunt is om een zo leuk mogelijk jaar neer te zetten 1430 
met veel geslaagde activiteiten. Ze is niet per se van plan om het tegen de meetlat van vorig 
jaar te leggen. 
 
Mej. Makhtari stelt zich voor als de voorzitter van de Acsie. Ze komt uit Maastricht, is 22 jaar 
en studeerde grafische vormgeving, maar geeft nu een tussenjaar. Ze zit in haar tweede jaar 1435 
bij Never Less. 
 
Dhr. Moers is van mening dat een Acsielid de taak heeft om aan het eind van een feestje het 
licht uit te doen. Hij vraagt zich af of Mej. Makhtari echt zo’n feestbeest is. Mej. Makhtari 
geeft aan dat ze wat in te halen had, dus dat de sfeer er goed in zit sinds ze in Rotterdam 1440 
woont. 
 
Dhr. van Baal is niet direct overtuigd, omdat hij zich nog kan herinneren dat Mej. Makhtari 
niet eens een fles prosecco geopend kreeg. Hij hoopt dat Mej. Makhtari dit kan ophelderen. 
Mej. Makhtari vertelt dat ze dat nog nooit eerder gedaan had, maar dat ze zal gaan oefenen. Er 1445 
wordt een actiepunt gemaakt en Mej. Makhtari zal een fles prosecco meenemen naar HALV 
om deze te openen. 
 
Dhr. van der Beek is in de war, hij hoort telkens Mej. Makhtari, Mej. Makhtari, maar wie is 
dan de ‘Marwa Wem’ die hij op Whatsapp heeft. Mej. Makhtari legt uit dat dit een verre, 1450 
verre, verre verbastering van haar naam. (Marwa à Marwammes à Wammes à Wam à 
Wem). 
  
Mej. Visch vindt het heel leuk dat ze de Acsieleden beter heeft leren kennen, maar wil ook 
graag wat meer horen over de plannen en de begroting die ze hebben voor aankomend jaar. 1455 
  
Mej. van der Klugt vertelt dat de Acsie van plan is om de succesvolle evenementen door te 
zetten, sommige dingen iets groter aan te pakken en wellicht nog iets nieuws aan de agenda 
toe te voegen. Mej. Makhtari voegt toe dat op aanraden van de vorige Acsie het eerste 
hockeyfeest ook naar voren is gehaald om nieuwe leden al voor het ledenweekend kennis 1460 
kunnen maken met andere leden buiten hun team.  
 
Mej. Visch vraagt of er een jaarplanning is. Dhr. de Bruijn geeft aan dat die er inderdaad al is. 
Grofweg komt hij neer op twee hockeyfeesten voor de Kerst met daartussen het 
ledenweekend. Een schaatsactiviteit in januari en dan het vrienden toernooi en het laatste 1465 
feest. Ook willen we nog een eindejaarsactiviteit plannen en we zijn aan het brainstormen 
over een nieuwe activiteit, die we kunnen toevoegen als het budget en de planning het 
toelaten.  
Mej. van der Plicht hoort nog niets nieuws. Mej. van der Klugt geeft aan dat dit klopt, maar 
dat ze er dus wel over na aan het denken zijn. 1470 
 
Mej. Visch wil weten of er nog iets gedaan wordt op de borrels. Mej. van der Klugt beaamt 
dat dit zeker zal gebeuren.  
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 1475 
Dhr. Moers zou ook graag op de maandagavond wat activiteiten terug zien. Hij vindt de open 
avonden altijd leuk en vroeg zich af of dit misschien eens per maand terug zou kunnen 
komen. Mej. Makhtari vindt het een leuk idee en belooft erover na te zullen denken. 
  
Mej. de Bode wil weten of Mej. van  der Klugt al met de penningmeester, Dhr. Roobol, heeft 1480 
gezeten om de begroting door te spreken. Mej. van der Klugt vertelt dat dit nog niet officieel 
is gebeurt, maar dat ze op informele wijze al wel met Dhr. Roobol heeft overlegd. 
 
Mej. Visch zou sowieso graag iets horen over de begroting. Mej. van der Klugt vertelt dat er 
vanuit het bestuur €1100 beschikbaar is gesteld en daarnaast wordt er op de hockeyfeesten 1485 
winst gemaakt. Hoe het precies verdeeld wordt over de activiteiten wordt op dit moment niet 
toegelicht. 
   

27.  Installatie Activiteitencommissie 2017-2018 
Met zijn hamerslagen installeert Dhr. van der Doelen Mej. Makhtari, Dhr. de Bruijn en Mej. 1490 
van der Klugt.  
   

28.  W.V.T.T.K.  
Zoals gebruikelijk bij dit punt tijdens de WALV, maakt de kersverse Commissaris PR en 
Activiteiten, Mej. van der Plicht, de locatie en het thema van het ledenweekend bekend.  Er is 1495 
dit jaar gekozen voor dezelfde locatie als vorig jaar, groepsaccommodatie Kuijpershoefke in 
Loon op Zand en het thema luidt: ‘Laat je betoveren!’. Er wordt gejuicht en geapplaudisseerd.  
 
Dhr. van Enkhuizen wil benadrukken dat er tijdens de volgende ALV gewoon weer normale 
wijnflessen en vijf kaarsen op tafel dienen te staan. Het wordt een actiepunt. 1500 
 
Dhr. van der Beek is bezig met zijn grote afscheidstour van het Rotterdamsch Studentenleven. 
Hij had afgelopen maandag al een traantje gelaten tijdens zijn laatste avondje Irish Pub en 
voelt zich nu ook emotioneel bij zijn laatste ALV als actief lid van Never Less. Hij wil 
benadrukken dat hij een super mooie tijd heeft gehad bij Never Less en dat hij er eigenlijk, na 1505 
zijn tijd bij SSR, een volledige tweede studententijd achteraan heeft geplakt. 
Door zijn leeftijd en jarenlange studentenervaring wil hij ook graag nog wat wijze woorden 
delen: ‘Maak het niet te zwaar’. Never Less is een gezellige vereniging, waar we gewoon leuk 
hockeyen met z’n allen. Maak het dus niet te zwaar en heb gewoon voor een mooie tijd. 
 1510 
Mej. Visch kent Dhr. van der Beek al ruim vier jaar en vindt het daarom een goed moment om 
na deze emotionele speech af te sluiten met een leuke anekdote. Ze hoopt namelijk dat de hele 
vereniging hem altijd zal onthouden als de man die na jaren rond te hebben gelopen bij Never 
Less, waaronder zelfs een bestuursjaar als voorzitter, op Facebook zijn 5-sterren recensie voor 
Never Less kracht bijzette met de woorden ‘Prima clubje, niks mis mee’. Er wordt gelachen, 1515 
geklapt en gejuicht. 
 
 
 
   1520 
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29.  
Rondvraag  

Dhr. van der Beek heeft nog een vraag: ‘Mogen VvNL aanwezig zijn op een ALV?’ We 
hebben Daan Meijer vandaag gedoogd, omdat we hem allemaal mogen, maar eigenlijk zijn 
alleen leden welkom op een ALV. Dhr. van der Beek vraagt of dit voor de zekerheid 1525 
nagezocht kan worden en of dit in het vervolg dan ook nageleefd kan worden. 
Dhr. van Baal wil aan de Acsie vragen of ze een  eigen Snapchat filter zouden kunnen maken, 
dit lijkt hem super leuk. 
Dhr. Moers heeft geen vragen meer. 
Dhr. van Enkhuizen maakt nog een laatste grapje en vraagt waar de telefoon van Mej. van der 1530 
Plicht is. 
Mej. Elsinga heeft geen vragen meer. 
Dhr. de Bruijn heeft geen vragen meer. 
Mej. van der Klugt heeft geen vragen meer. 
Mej. Makhtari heeft geen vragen meer. 1535 
Dhr. de Winter heeft geen vragen meer. 
Dhr. Peters heeft geen vragen meer. 
Mej. van Winkoop heeft geen vragen meer. 
Dhr. van Mourik heeft geen vragen meer. 
Mej. Visch vraagt of er dit jaar misschien extra rekening gehouden kan worden met de oudere 1540 
garde, bijvoorbeeld een borrel op vrijdag. 
Mej. de Bode heeft geen vragen meer. 
(Dhr. Meijer laat weten dat VvNL het leuk vinden om te weten waar hun geld naartoe gaat en 
vraagt dus of de VvNL op de hoogte gesteld kunnen worden op het moment dat er iets uit de 
Vrienden Van Voorziening wordt gehouden.) 1545 
 

30.  Sluiting  
Dhr. van der Doelen sluit de vergadering om 4:51 uur. 


