
ALV Asser Boys 2016: Ernstige zorgen maar ook hoogtepunten 
 
Door Sjoerd Rombout, Assen 11 december 2016 
 
Na één minuut stilte voor de overledenen in 
2016 opende Asser Boys voorzitter Jan Puper 
de algemene leden vergadering op vrijdag 25 
november 2016: "Als we op deze manier 
doorgaan halen we het 100 jarig jubileum in 
2019 niet. De financiën lijken wel oké, maar 
we zijn nog steeds erg afhankelijk van de TT 
camping. De stemming binnen de vereniging 
is niet goed: voetballers komen regelmatig niet 
opdagen en stoppen er gemakkelijk mee, ook 
begeleiders stoppen er te gemakkelijk mee en 
er is teveel gedoe rondom de wedstrijden. 
Daarnaast blijven er teveel zaken liggen waar 
we niet aan toe komen".  
 
En toen was het even stil bij de, duidelijk meer 
dan normaal, aanwezige leden (64 tegen 
normaal tegen de 50). 
 
Vervolgens gingen we even over naar de orde van dag om later weer terug te komen bij de zorg. Nadat er 
een kerstborrel wordt toegezegd, worden enkele lopende zaken besproken: Wordt de digitale nieuwsbrief 
wel voldoende gelezen, of wordt hij gewoon bij het oud papier gegooid? Kan Jan Puper het aanbod van 
een voorzitterschap voor de Hertenkamp wel afslaan? Kan Asser Boys wel een lening voor 10 jaar 
aangaan voor een LED verlichting? En de TC heeft een moeilijke beslissing moeten nemen: het 3de wordt 
teruggetrokken uit de competitie. Omdat bij de Stichting vrienden Asser Boys te weinig hulp is, wordt de 
inspanning voorlopig beperkt tot bord en hoofdsponsoring. 
 
Weer terug naar de zorg. Albert Meek presenteert een lijst van openstaande acties. Schrik niet: het zijn er 
bijna 80 die blijven liggen. Tijdens de pauze kunnen de leden hier even over nadenken. 
 
Na de pauze volgt de toelichting op de financiën. In 7 jaar tijd hebben we de financiële achterstand 
kunnen wegwerken en kunnen we zelfs sparen voor de toekomst. Maar we zijn nog steeds afhankelijk 
van de TT camping, en die afhankelijkheid wegwerken was één van de maatregelen die het bestuur hoog 
op de prioriteiten lijst had, en heeft staan. We zijn goed op weg maar we zijn er nog steeds niet. Het 
wegwerken van de contributieachterstand, met dank aan o.a. Jenny Hennipman en Ronald Langenburg, 
heeft mooi wat geld opgeleverd. We hebben echter nog meer inkomsten nodig om los te komen van de 
TT camping en de TT opbrengsten juist te kunnen gebruiken voor een buffer en voor investeringen. De 
kascommissie verleent penningmeester Jan Hennipman decharge.  
 
Het is tijd voor de jubilarissen. We hebben leden die 25, 40, 50 en 60 jaar lid zijn geworden in 2016. 
Zonder de anderen te kort te willen doen, worden er twee in dit verslag genoemd: Peter van der Berg van 
het G-voetbal (25 jaar) en Maarten Kabbedijk (60 jaar). En Maarten heeft er nog steeds geen spijt van dat 
hij bij Asser Boys is gekomen. Toen Henk Veen voor zijn continue inzet benoemd werd tot Erelid van 
Asser Boys, kreeg hij terecht een staande ovatie. 
 
Na een tweede pauze werd er weer teruggekomen op de openstaande actielijst. Naast allerlei vragen en 
toelichtingen, waren er ook al enkele leden die zich aanmelden om acties op te pakken. En dat was een 
mooi begin. De overige leden, en ouders van jeugdleden, worden ook benaderd om te gaan helpen. 
 
In de rondvraag kwamen allerlei zaken aan de orde. Enkele daarvan lieten ook weer zien dat Asser Boys 
een hele mooie vereniging is. De dames van Vrouwen 1 springen bij in de kantine en bij het trainen van 
het G-voetbal. Ronald Langenburg licht toe dat vluchtelingen ook gewoon mee kunnen doen bij Asser 
Boys. Door het eerste, topper tegen Dalen, en door Vrouwen 1 werd een oproep gedaan om de 
wedstrijden te komen bezoeken. Ook Sinterklaas ziet graag dat er meer kinderen komen. Er werd 
benadrukt door verschillende leden dat het belangrijk is dat de kwaliteit van de trainingen voor jeugd goed 
is.  
 
Ter afsluiting nam Jan Puper het slotwoord: “Het zou toch zonde zijn dat al dit moois zou stoppen. Dus 
mensen kom op, helpen!!!” 
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