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Aan de leden van Haag88 
 
Verslag Algemene ledenvergadering 23 november 2021 
Ook dit jaar heeft Haag88, in verband met Corona, een schriftelijke ALV gehouden. Alle 
leden van Haag88 hebben de stukken digitaal voor deze ALV toegezonden gekregen. 
Er zijn een aantal positieve reacties op de schriftelijke ALV binnengekomen. 
Alle financiën zijn geregeld. De contributie wordt niet verhoogd. 
Tevens was er een bestuursverkiezing. Thea Smit (Sport Technische Zaken) is 
herbenoemd, maar heeft aangegeven na 1 jaar te willen stoppen. Ook Jaap van der 
Snoek (2e penningmeester) is herbenoemd. 
Bij Vrienden van Haag88 is Coen Groen daarmee ook benoemd. 
 
Daarnaast waren er de gebruikelijke zaken als het goedkeuren van de notulen van de 
vorige vergadering, kascontrole en werd ook de begroting 2022 goedgekeurd. 
Ook voor 2022 heeft Haag88 een verzoek voor subsidie bij de Gemeente Den Haag 
ingediend en zijn wij op dit moment in afwachting of de gevraagde subsidie voor 2022 
wordt toegekend. 
 
 
Sluiting accommodaties in verband met Corona - lock down 
Het bestuur heeft alle accommodaties  (sportzalen  en zwembaden), in overeenstemming 
met de nieuwe Corona beperkingen die op zaterdag 18 december door het kabinet zijn 
ingesteld, per direct tot en met 14 januari 2022 gesloten.  
 
 
1e Penningmeester 
Verder is, als aspirant 1e penningmeester, tot het bestuur van Haag88 Walther Breeman 
toegetreden. 
 
 
Ooievaarspas 
Als het goed is heeft u voor 1 november een brief / beschikking gekregen dat uw 
ooievaarspas voor 2022 is verlengd. Als dat niet is gebeurd moet u contact opnemen met 
de organisatie van de ooievaarspas of u een nieuwe aanvraag moet doen. Alleen als de 



pas is verlengd kunnen wij bij het factureren van het 1e kwartaal 2022 rekening houden 
met de pas en korting verlenen. 
Korting kan niet meer achteraf worden verleend!!!!! 
Als uw pas niet wordt verlengd dit graag melden aan de penningmeester zodat hij dat in 
de administratie kan aanpassen. 
 
Kerstwens 
Beste leden en vrijwilligers van Haag88, 
Na opnieuw een jaar van Lock downs, uitgestelde wedstrijden, trainingen, toernooien of 
andere gezellige bijeenkomsten willen wij jullie bedanken voor je inzet en geduld. 
Wij, als bestuur hebben er alles aan gedaan om iedereen te informeren en waar het kon 
weer te laten sporten. Laten we hopen dat het nieuwe jaar beter zal verlopen. 
  
Wij wensen jullie, en jullie dierbaren, fijne feestdagen en een gezond 2022 
 
Het bestuur van Haag88 
Jan, Jaap, Tom, Angeline, Thea, Walther en Sylvia 


