
 
Bestuursupdate 
 
Beste Leden, 
 
Als gevolg van de corona-maatsregelen heeft 6 mei jongstleden voor het eerst een digitale Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering plaatsgevonden. Het was een bijzondere, maar goed bezochte BALV, waarin veel besproken is. 
 
Het doel van de BALV was de financiële situatie van de club te bespreken. De cijfers van het seizoen 2018/19 zijn 
besproken, er is gekeken naar de huidige stand van zake in dit bizarre seizoen, en er is een vooruitblik naar de toekomst 
gedaan. De vergadering heeft ingestemd met een contributieverhoging, en vrijwilligersbijdrage. Een verslag van de 
vergadering heeft u allen reeds per mail ontvangen, mocht dit onverhoopt niet zijn binnengekomen, neemt u dan aub contact 
op met onze secretaris en leden administratie om het juiste emailadres door te geven (secretaris@arcrugby.nl). 
 
Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van Marius Steenkamp als lid van de TC, en Erik Mottershead als 
Penningmeester a.i. De club is beide heren zeer erkentelijk voor hun bijdrage, en hoopt ze nog vaak in een gemoedelijk 
moment langs de lijn te mogen begroeten. 
 
Verder zijn we verheugd Onno Treur, Sjoerd Janssen en Floris Scheurleer te mogen verwelkomen in het bestuur. In de 
vergadering daags na de BALV heeft het Bestuur zich als volgt geconstitutioneerd: 
Michelle Borm, Voorzitter (voorzitter@arcrugby.nl) 
Sepp Buijs, Secretaris (secretaris@arcrugby.nl) 
Floris Scheurleer, Penningmeester (penningmeester@arcrugby.nl) 
Sjoerd Janssen, Algemeen bestuurslid Jeugd (jeugdleider@arcrugby.nl) 
Onno Treur, Algemeen bestuurslid Rugby Technische Zaken (tc@arcrugby.nl)  
 
Floris, Sjoerd en Onno zullen zich binnenkort via deze site aan u voorstellen. 
 
Zoals u ook in de mail gezien heeft, zullen we eind juni weer een ALV houden, om verder in te gaan op de stand van zaken, 
en (financieel) vooruit te blikken naar het seizoen 2020/2021. 
 
Tot slot zijn we blij dat de trainingen weer langzaamaan opstarten. Eerst met de jeugd, en de senioren zullen snel volgen. 
Voor de meesten nog op 1,5m en zonder contact. We zijn druk in overleg met Amstelveen Sport om de mogelijkheden voor 
alternatieve trainingen gedurende de zomer te onderzoeken, we brengen u hier zo snel mogelijk van op de hoogte.  
 
Voor nu, blijf gezond, en hopelijk tot heel snel weer langs de lijn, op het veld en in het clubhuis. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur, 
Michelle Borm, Voorzitter 
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