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ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN HET GENOOTSCHAP REÜNISTEN G.S.A.V.V. FORWARD 

DATUM:  Z A T E R D A G   2 6  S E P T E M B E R  2 0 2 0 

PLAATS:   WEST END, Sportpark Zernike 

AANVANG:  12.33 uur. 

Aanmeldingen, of verhinderingen kunt u melden bij onze secretaris, de heer Jelle Limburg en wel per 

mail: genootschap@gsavvforward.nl. Het voordeel van een dergelijke melding is dat u in de notulen 

komt en voor thuis mogelijk een alibi hebt. 

AGENDA: 

01. Opening. 

02. Vaststelling agenda. 

03. Mededelingen bestuur.   

Wij herdenken de oud-Forwardianen Frans Pellikaan, Marius Coster, Hans Wachters, Hans 

Jongert en Jan Klaassen Muntinga. 

04. Postzaken, zoals mail-, tweet-, instagram-, app- en tinderberichten. 

05. Notulen van de ALV op 20 april 2019 te Siddeburen. Toelichting: zie hierna. 

06. Financieel jaarverslag 2019. Wordt nog separaat toegelicht. 

07. Verslag kascommissie. De heren Henk Oudeman en Nijs Wienese hebben de boeken 

gecontroleerd over de periode van penningmeester Jelle Limburg en deze vol bewondering 

accoord bevonden. Sinds 2019 is Jan Folkertsma penningmeester. Over diens eerste 

jaarverslag zal de kascommissie ter vergadering verklaren. 

08. Decharge bestuur. Indien de ALV hiertoe applaudisseert zal dit in de historie van het 

Genootschap redelijk uniek zijn. 

09. Herbenoeming kascommissie. De leden van de kascommissie zijn jaarlijks aftredend. De 

heren Oudeman en Wienese stellen zich beschikbaar voor herverkiezing. 

10. Evenementen die plaatsvinden in 2020. 

• KLOTE-zaalvoetbaltoernooi en Nieuwjaarsborrel op 11 januari 2020 in Amsterdam. 

Opmerking: het was een groot succes met zo’n 80 reünisten. 

• FIP-Open op maandag 8 juni 2020 op de Drentsche Golf en Countryclub te Assen. 

• ONEC-toernooi op zaterdag 6 juni 2020 bij VOC in Rotterdam. 

• Herfstborrel op (13) november in Amsterdam. 

• Bommen Berend Toernooi op zaterdag 22 augustus 2020 in Groningen. 

• KLOTE-zaalvoetbaltoernooi en Nieuwjaarsborrel op 8 of 9 januari 2021 in Amsterdam. 

• Het Genootschap heeft sinds jaar en dag een aansprakelijkheidsverzekering voor 

bedrijven onder de titel “reünie voetbalvereniging”. Daaronder vallen ook alle 

evenementen voor de leden van het Genootschap. Uiteraard dekt deze verzekering niet 

de individuele leden van het Genootschap. Zij nemen voor eigen risico deel aan de 

evenementen. 

11. Begroting 2020, alsmede vaststelling contributie. Sinds onze oprichting, 45 jaar geleden is 

de contributie niet verhoogd. Voorgesteld wordt om de contributie per 1-1-2021 te 

verhogen naar € 33,33 per persoon per jaar, waarbij wij jaarlijks op onze balans reserveren 

voor het Forwardlustrum in 2028. Uiteraard kan deze reserve ook op andere manieren 

gespekt worden, bijvoorbeeld door middel van door u gewonnen weddenschappen, 
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loterijen, donaties, kortere allimentatieverplichtingen, nalatenschappen, of door Tjitze 

Pasma. Wordt nog separaat toegelicht. 

12. CHAOS, nieuwsbrieven en gedenkboek 125 jaar Forward. Uitreiking van de Chaospen 2019.   

13. Ontwikkelingen binnen de GSAVV FORWARD door Forward-voorzitter Thomas Bruin en 

toekenning projectsubsidie, alsmede stand van zaken (naakt) scorebord, threebune en 

bestuursjasjes. Wordt het niet eens tijd voor een Forward-drone, waarmee zowel uit als 

thuis de wedstrijden kunnen worden opgenomen en gemakkelijk kan worden onderscheiden 

welke fraaie dames langs de zijlijn staan.  

14. Verslag Stichting Forward Hoortward. Mondeling ter vergadering. 

15. Impeachment (ex post) van gedoogd voorzitter Henk (Oelie) Uildriks. De samenleving is met 

hem uitgedoogd. 

16. Samenstelling bestuur. De overige bestuursleden zijn niet van het pluche af te rukken, 

waren allen aftredend, maar stelde zich wederom voor twee jaar herkiesbaar, zodat de 

samenstelling er alsvolgt uit ziet:  

• Mas Boom, voorzitter, FIP-Open. 

• Luciano de Vries, vice-voorzitter, evenementen. 

• Jelle Limburg, secretaris, ONEC. 

• Jan Folkertsma, penningmeester, ONEC. 

• Rembrandt Heerkens Thijssen jr., voorzitter CHAOS. 

• Maikel Breukelman, evenementen, nieuwsbrieven. 

• Ruben Haring, ledenwerving, begeleiding Forwardbestuurders.  

Mochten er onverlaten zijn die het niet eens zijn met genoemde bestuurssamenstelling 

c.q. enthousiastelingen die ook graag deel willen uitmaken van dit illustere gezelschap, 

dan kan dat via artikel 8, lid 5 van onze statuten. U moet wel 10 handtekeningen 

verzamelen van leden van het Genootschap en uw schriftelijke bereidheid tonen. Dit alles 

moet tenminste 10 dagen voor de ALV zijn ingeleverd bij onze secretaris Jelle Limburg. U 

diene te beseffen dat met het bestuurslidmaatschap geen privileges worden verkregen, 

noch het recht op enige vergoeding. In tegendeel, het kost u tijd en geld.  

17. WVTTK. 

18. Rondvraag. 

19. Sluiting. 

 

Wij hopen velen uwer ter vergadering te mogen begroeten waar wij, onder het genot van drank 

en spijs, elkaar bijpraten over de stand van zaken in de (sport)wereld en ons aller bijdrage daarin, 

in het bijzonder in de eeuwige Forward-tijdlijn. Over het klimaat wordt niet gediscussieerd. Als 

Forward bijeen komt is het immers altijd goed weer. 

Three Cheers, namens het bestuur: 

Mas Boom, voorzitter; Jelle Limburg, secretaris en ONEC; Jan Folkertsma, penningmeester en 

ONEC; Luciano de Vries, evenementen en vice-voorzitter; Rembrandt Heerkens Thijssen Jr., 

voorzitter CHAOS; Maikel Breukelman, evenementen en nieuwsbrieven; Ruben Haring, 

ledenwerving en begeleiding Forwardbestuur. 

 


