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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   23 april 2022 

PLAATS:  WILPER BOYS te De Wilp 

AANVANG:  13.33 uur. 

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

mail: jplimburg@gmail.com. Het voordeel van een dergelijke melding is dat u in de notulen komt. 

AGENDA: 

01. Opening. 

02. Vaststelling agenda. 

03. Mededelingen bestuur.   

Wij herdenken vele oud-Forwardianen, die ons de afgelopen periode zijn ontvallen. Onze 

gedachten gaan uit naar hen. 

Als vervolg op 100 jaar Forward zal er een nieuw jubileum boek verschijnen bij Forward 125 

in 2028. Rembrandt Heerkes Thijssen en Luciano de Vries hebben het initiatief hiertoe 

opgepakt en zijn reeds een aantal keer bijeen geweest. Meer hierover later in de 

vergadering. 

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

05. Notulen van de vorige ALV die op 18 september 2021 te Siddeburen heeft plaatsgevonden.  

06. Financieel jaarverslag 2021. 

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

gecontroleerd over de periode 2021 en deze vol bewondering akkoord bevonden. 

08. Decharge bestuur. Uiteraard onder luid applaus van de gehele ALV. 

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

heren Oudeman en Wienese stellen zich beschikbaar voor herverkiezing. 

10. Evenementen die plaats hebben gevonden in 2021 en nog zullen plaatsvinden. 

• FIP-Open op vrijdag 17 september in Lauswolt; 

• Herfstborrel plus Jeu de Boules-toernooi in Amsterdam  

• De ALV’s van 18 september 2021 

• ONEC op 4 september 2021 te Amsterdam. 

11. Begroting 2022  

12. CHAOS en de nieuwsbrieven. Uitreiking van de Chaospennen 2019 en 2020   

13. Ontwikkelingen binnen de GSAVV FORWARD door Forward-voorzitter Daniël Mijnders en 

toekenning projectsubsidie, alsmede stand van zaken tribune 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. Stichting Forward Hoortward. 

15. Samenstelling Bestuur.  

Mas Boom, voorzitter, FIP-Open. 

Luciano de Vries, vice-voorzitter, evenementen, Forwardboek 125 jaar 

Jelle Limburg, secretaris, ONEC. 

Vacature, penningmeester, ONEC. 
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Kevin Santegoeds, Chaos en Nieuwsbrieven. 

Maikel Breukelman, evenementen, nieuwsbrieven. 

Ruben Haring, ledenwerving, begeleiding Forwardbestuurders.  

Als kandidaat voor de functie van penningmeester wordt Thomas Butz voorgesteld. 

Verder wordt Derk Kuiper als nieuw lid van het bestuur voorgesteld. Mochten er 

onverlaten zijn die het niet eens zijn met de genoemde kandidaten, stel je dan 

tegenkandidaat. Dat kan 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.  

16. WVTTK. 

17. Rondvraag. 

18. Sluiting. 

 

Wij hopen vele reünisten 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 Corona, noch de situatie in Oekraïne 

wordt niet gediscussieerd. Als Forward bijeen komt is het immers altijd goed met elkaar, 3cheers. 

 

 

 

 


