Algemene ledenvergadering
Datum:
Tijdstip:
Plaats:
Aanwezig:
Leden:

19 maart 2014
20.30 uur
De Kadans
Bestuur: Piet Hein Louwers (vz), Bianca Pouwels, Frans de Beer, Wenda Leijtens, Sandra van den Heuvel, Ingrid van Zeijl, Andrea Prinsen
Iris van de Berg, Mark van de Berg, Lisette Leijtens, Sandry van Heerebeek,
Ben Klaassen, Piëre Groos en ouders, Sven van Hamond, Bob de Beer,
Maarten Bogers, Frank van Laarhoven, Eric Nooijen, Anke Jansen, René
Kootstra, Hans van Laarhoven, Rik van Laarhoven, Dhr. van Kessel, Mvr.
Trap, Janske Sieben, Kim van Duppen, Hanny Hendrix, Bas van Dongen,
Rohan de Bresser, Marleen van Eck, Myriam Bogers, Manon van Zummeren,
Larissa van Zummeren

Afwezig met
kennisgeving: Inge van Laarhoven, Marco en Marscha Manders, Anouk Weijers, Marielle
van Grinsven, Klaas en Dorien Sollie, Gijs Huijbregts, Nikie de Koning, Elke
Janssen
Notulist:
Andrea Prinsen
Piet Hein opent de vergadering.
1. Vaststelling notulen jaarvergadering 2013

Er zijn een aantal exemplaren van de voorgaande ALV notulen op de tafel gelegd ter inzage.
De notulen worden goedgekeurd.
2. Vaststelling van het jaarverslag

Piet Hein geeft de woordvoerders van de commissies het woord. Piet Hein vraagt in de
vergadering om goedkeuring van het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd. Daarmee
wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid. Het jaarverslag zal op onze
website worden geplaatst.
Alle commissies komen aan het woord, zie het secretarisverslag 2013
Lisette (commissie materialen): niet veel meldingen meer gehad vanwege de veranderde
vergaderstructuur. Piet Hein vraagt aan allen wanneer er problemen in de zaal zijn wat
betreft materialen, dit te allen tijde door te geven aan Lisette.
3. Verslag van de kascommissie

Kascommissie voor dit jaar is Lisette Leijtens, Maarten Bogers, Eric Nooijen. De kascommissie brengt rapport uit over de gehouden kascontrole. Als alles in orde is bevonden dan wordt het door de penningmeester gevoerde beleid goedgekeurd en wordt het
bestuur gedechargeerd voor het gevoerd financiële beleid van het afgelopen jaar.
Maarten Bogers neemt het woord. Enkele weken geleden zijn de kasboeken doorgenomen, er zijn geen vreemde zaken waargenomen, alles is akkoord bevonden.
4. Vaststelling van de jaarrekening van de vereniging
De financiële stukken worden uitgedeeld en worden aan het einde van de vergadering
weer ingenomen. Frans geeft uitleg over de inkomsten en uitgaven van 2013. Bij akkoord
wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid.

Bob: Waarom zijn er vorig jaar wel inkomsten van de wedstrijdgroep binnen gekomen?
Dat komt vanwege de georganiseerde wedstrijd op 4 en 5 februari 2012.
Bob: Er is meer contributie opgehaald dan vorig jaar. Komt dat door de contributie verhoging of door meer leden? Dit komt door de contributieverhoging. Het ledenaantal is licht
afgenomen.
Hans: Waarom hoort de terugboeking van het automatisch incasso bij de uitgaven?
Er komt geld binnen aan automatisch incasso, maar een gedeelte wordt weer teruggevorderd door de bank waardoor het administratief gezien bij de uitgaven past.
5. Vaststelling begroting boekjaar 2014 en voorstel contributieverhoging
Frans licht de begroting toe. Dit jaar willen we een contributieverhoging doorvoeren van
ongeveer 2%.
Bob: hoe zitten we qua contributie in vergelijking met andere sporten? We hebben onze
vereniging vergeleken met andere verenigingen in andere gemeenten. Wij zijn één van
de goedkoopste in vergelijking.
Rohan: misschien moet er toch eens gedacht worden aan het zoeken van sponsoren,
zeker wanneer de subsidies straks wegbezuinigd worden.
Bob:, waarom staat ‘kledinginkoop’ in het overzicht? Er is een flinke voorraad ingekocht
in januari van dit jaar (2014), dus vandaar dat dat erin staat vermeld. Deze kleding wordt
als het goed is ook weer verkocht.
Bas: is het een bewuste keuze om bij de begroting de in- en uitgaven gelijk te houden?
Als vereniging mag je geen winstoogmerk hebben, dus is het goed om dit gelijk te houden.
De contributieverhoging wordt goedgekeurd en zal per 1-4-2014 ingevoerd worden.
Dit wordt tevens op de website vermeld.
6. Benoeming bestuursleden
a. Penningmeester Frans de Beer treedt volgens rooster af. Frans stelt zich voor
een nieuwe termijn beschikbaar.
b. Algemeen Bestuurslid Ingrid van Zeijl treedt volgens rooster af.
Ingrid stelt zich voor een nieuwe termijn beschikbaar.
c. Algemeen Bestuurslid Sandra van den Heuvel treedt volgens rooster af.
Sandra stelt zich voor een nieuwe termijn beschikbaar.
Er wordt anoniem gestemd met stembriefjes
Alle bestuursleden zijn herkozen.
7. Benoeming leden van de kascommissie
In feite mogen alle leden van de kascommissie blijven zitten als zij dit willen.
Anke Jansen, Eric Nooijen en Lisette Leijtens nemen volgend jaar zitting in de kascommissie.
8. Benoeming leden overige commissies
Oproep van commissie Opleidingen, deze is nu vacant. Wanneer iemand interesse heeft
dan vernemen we dit graag.
Oproep van commissie PR voor nieuwe leden, bij voorkeur met kennis van PR.
Wanneer bijvoorbeeld gedacht wordt aan het optstarten van een sponsortraject, wil
Janske Sieben hierin graag meedenken.
9. Jubilarissen en Geslaagden
Proficiat aan alle jubilarissen!

Ingrid van Zeijl: is 25 jaar bij de vereniging.
Wenda Leijtens: is 25 jaar bij de vereniging.
Piëre Groos: is 40 jaar lid van de vereniging.
Lisette Leijtens: is 40 jaar lid van de vereniging.
Joke van Kasteren: is 40 jaar lid van de vereniging, zij was helaas afwezig maar heeft later alsnog haar attentie ontvangen.
Maarten Bogers, Piet Hein Louwers en Hans van Laarhoven worden alsnog gehuldigd
met een speldje. Zij waren vorig jaar 40 jaar lid van de vereniging.
Rohan de Bresser en Sandry van Heerebeek ontvangen bloemen vanwege het behalen
van hun niveau 3 diploma. Esther Jansen heeft later ook haar bloemen ontvangen.
10. Rondvraag
Bas: Heeft het bestuur ook zelf nog bestuursvergaderingen? Jazeker, we hebben ongeveer eens per anderhalve maand een vergadering met alleen het bestuur.
Bob: Vanwege de nieuwe vergaderstructuur zijn er geen algemene vergaderingen meer.
Bob geeft aan nu een beetje het overzicht te missen over wat er speelt binnen de vereniging. Er is minder contact onderling, dat is jammer. Hanny en Lisette sluiten zich hierbij
aan. Overweging: bestuur-leidingvergadering inplannen 2x per jaar, of mogelijk overwegen om meer informatie op te nemen in de nieuwsbrief.
Frank: De kosten van de vergaderingen zijn vrij hoog. We hebben toch zelf twee grote
vergaderruimten in de turnhal? Waarom mogen we daar niet in? In het oorspronkelijke
plan konden we daar wel terecht, maar in het uiteindelijk uitgevoerde plan zijn die ruimtes
wegbezuinigd en mogen we er pertinent niet in vergaderen. We nemen dit wel weer mee
in de vergaderingen met de gemeente.
Hanny: er is een nieuwe hulpleiding in beeld bij Hanny. Deze hulpleiding mag nieuwe
kleding krijgen. Contact opnemen met kleding@gvbest.nl.
Myriam: twee jaar geleden is er een grote wedstrijd georganiseerd in Best. Komend jaar
staat er niets gepland, zijn er al ideeën om dat weer te organiseren? Ja, we organiseren
in maart 2015 de kwartfinale van het NK in Best voor Herenturnen.
Janske: Janske vraagt zich wel af of er een visie is t.a.v. de wedstrijdgroep? Waar wil je
als GV Best naartoe met het wedstrijdturnen? Het lijkt alsof de leiding hier niet op één lijn
zit. Manon reageert: het is niet een kwestie van niet willen, maar vooral waar haal je de
leiding vandaan? Wat wil je bereiken met elkaar en wat zijn de mogelijkheden daarin?
Anke geeft aan dat er mogelijk wel ouders zijn die een opleiding willen volgen als zij er
weet van hebben.
Bestuur gaat een keer met afgevaardigde ouders van de wedstrijdgroep in overleg.
11. Vaststelling datum volgende jaarvergadering
De volgende jaarvergadering zal worden gehouden op woensdag 18 maart 2015.
12. Sluiting
De vergadering sluit om 22.00 uur.

