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Omdat het niet mogelijk was (corona) de leden fysiek bij elkaar te roepen, is de ALV ook dit jaar
digitaal gehouden. Daarmee wordt afgeweken van de in de statuten vermelde procedure de
uitnodiging te doen door middel van een schriftelijke mededeling, te verzenden aan de adressen van
alle leden/ vertegenwoordigers. Overigens is dit (voor zover bekend) nooit gedaan en werd in het
eerste nummer van Gewaagd- jaar de uitnodiging geplaatst. Dit jaar zijn de leden per email- adres
uitgenodigd; een aantal leden, die niet over een email-adres beschikken, zijn schriftelijk per brief
geïnformeerd/ uitgenodigd.
Het resultaat is dat 9 leden, niet zijnde bestuursleden gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid
om te stemmen en desgewenst ook vragen, opmerkingen of suggesties te melden. Dat laatste
gebeurde meestal op het stemformulier zelf en in een enkel geval via een apart bericht.
Deelnemers: in volgorde van ontvangst bericht namen deel: Martine Voorhoeve (moeder van
Thomas van Brakel), Chris Jansen, Margreet Bos, Raymond van der Wijngaart, Martin Laport, Theo
Verkerk (vader van Marco Verkerk), Jeannet Passchier (moeder van Arthur Huisman), Melody Splinter
en Ad Kapteijns.
Achtereenvolgend werd het verslag van de ALV 2020 aan de orde gesteld, het inhoudelijk jaarverslag,
het financieel jaarverslag en de bestuurssamenstelling.
Over het verslag van vorig jaar is de vraag gesteld wat er is gebeurd met het voornemen om zo nodig
de statuten aan te passen vanwege de ervaring van de eerste digitale ALV. Het antwoord is dat de
inspanning (met name financieel) om een verandering door te voeren waarbij de digitale ALV als
zodanig in de statuten wordt genoemd, naar verhouding te groot is ten opzichte van het beoogde
voordeel. Statutenwijzing is overigens sinds 2008 niet toegepast.
Over het inhoudelijk verslag in combinatie met het ALV verslag 2020 is opgemerkt dat de
inhoudelijke begeleiding van het tennis met name voor de meer gevorderde spelers het afgelopen
jaar in kwaliteit fors is afgenomen. Daaraan gekoppeld is de suggestie gedaan om meer
gekwalificeerde begeleiding te bieden vergelijkbaar met de begeleiding die eerder door Aad Zwaans
werd geboden. De reactie van het bestuur is dat de beslissing om ook bij het tennis met vrijwilligers
te werken vaststaat en feitelijk al eerder is genomen. In het traject dat na dat besluit is gelopen, zijn
contacten gelegd met de tennisvereniging Keltenwoud, tevens de tennislocatie in de hoop dat enkele
vrijwilligers zich aan WAAG zouden willen verbinden. Het zou goed zijn de wenselijke verandering met
de WAAG coördinator te bespreken en verder te onderzoeken.
Over het financieel verslag en het inhoudelijk verslag zijn op detailniveau opmerkingen gemaakt die
zijn opgevat als vragen gericht op verduidelijking. Deze zijn in een aparte reactie aan de vragenstellers
toegestuurd.
Als vraag kwam ook de Jan Jansen Classic aan de orde. Deze zou vorig jaar voor het laatst worden
gehouden. Vanwege de corona-maatregels is dat uitgesteld en nu zal mogelijk 2021 het laatste jaar
zijn. Het gaat dan om beëindiging van de JJC na een beslissing van de Toerclub Wageningen. Jammer
voor deelnemers van het evenement en voor WAAG die met de inzet van leden het evenement
steunde (en daar financieel ook voordeel bij had).

De stemmen over het inhoudelijk en het financieel verslag waren unaniem conform het voorstel.
Het stemmen over de verandering van de bestuurssamenstelling leverde 8 vóór en 1 tegenstem op
waarmee het voorstel voor het nieuwe bestuur is aangenomen.
Als suggestie voor het 40 jarig jubileum dat wij dit jaar hebben is de suggestie gedaan de Ouwehand
dierentuin in Rhenen (nogmaals) te bezoeken.
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