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

18 maart 2015
20.30 uur
De Kadans

Piet Hein Louwers, Frans de Beer, Bianca van Welie, Sandra vd Heuvel,
Wenda Leijtens, Ingrid van Zeijl, Andrea Prinsen
Lisette Leijtens, Mark van den Berg, Monique Mulder, Marleen van Eck,
Sandry van Heerebeek, Nikie de Koning, Frank van Laarhoven, Rohan de
Bresser, Emmy de Beer, Hans van Laarhoven, Sven van Hamond, Elke Janssen, Myriam Nuys, Maarten Bogers, Eric Nooijen, Iris vd Berg, Sandra Fonken, Hannie Hendrix, Annelies van Genugten, Ben Klaassen, Anke Jansen,
Rik van Laarhoven, Bas van Dongen, Bob de Beer, Larissa van Zummeren,
Joeri Renes, Mark Versfeld, Inge van Loosdregt.

Afwezig met
kennisgeving: Dhr. Sollie, Marielle van Grinsven
Notulist:
Andrea Prinsen


Piet Hein Louwers (voorzitter) opent de vergadering.

1. Vaststelling notulen jaarvergadering 2014

De leden hebben de notulen van de ALV van 2014 kunnen inzien via de website. Er zijn
geen op- en/of aanmerkingen op het verslag .De notulen worden goedgekeurd.
2. Vaststelling van het jaarverslag

Piet Hein geeft Bianca Welie, de secretaris het woord. Piet Hein vraagt 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 2014.
Piet Hein Louwers maakt de opmerking dat het goed is om zowel voor-als achternamen
te vernoemen in het jaarverslag.
3. Verslag van de kascommissie

Kascommissie voor dit jaar is Eric Nooijen en Lisette Leijtens. Anke Jansen was helaas
verhinderd. 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.
Lisette Leijtens neemt het woord namens de kascommissie: alles is in orde bevonden.
Het verslag van de kascommissie is goedgekeurd.

1

4. Vaststelling van de jaarrekening van de vereniging
De financiële stukken worden uitgedeeld en worden aan het einde van de vergadering
weer ingenomen. Frans de Beer, penningmeester, geeft uitleg over de inkomsten en uitgaven van 2014. Bij akkoord wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid.
Er is een klein kasverschil van ongeveer 40,- dit is besproken met de kascommissie en
goedgekeurd.
Hans van Laarhoven: er ligt voor een groot bedrag aan kleding thuis bij Frans de Beer, is
dit verzekerd? Nee, waarschijnlijk niet. Echter, ook wanneer dit op een andere plek neergelegd wordt (bijv. turnhal) is het niet verzekerd, dus dat lost het probleem niet op.
5. Vaststelling begroting boekjaar 2015 en voorstel contributieverhoging
Frans licht de begroting toe. Dit jaar willen we een contributieverhoging doorvoeren van
ongeveer 5%.
Anke Jansen: waar komt de roldeur in de turnhal? Ter hoogte van de stereo installatie.
Ons eigen materiaal zal daarachter verdwijnen. Als de roldeur geplaatst is zal de vereniging nog klein materiaal aanschaffen.
Frank van Laarhoven: waarom staat bij begroting een bedrag van € 3000,- voor inkoop
kleding? Dit is een schatting t.a.v. kledingmaten die mogelijk bijbesteld moeten worden.
Frank van Laarhoven: zijn er geen reiskosten meer begroot? Jawel, dit moet wel begroot
worden en zullen toegevoegd worden door de penningmeester.
Rohan de Bresser: de inkomsten vanuit Prins Hendrik Vught zullen stoppen, deze staan
er nu echter nog wel bij, waarom is dat? De penningmeester geeft aan dat er momenteel
nog een rekening openstaat.
Elke Janssen; gaat de zaalhuur van de turnhal omhoog? Nee, maar er zijn wel meer uren
gehuurd voor de wedstrijdgroep vandaar het hogere bedrag.
Contributieverhoging:
Rohan de Bresser: voorheen hadden we meer kopjes qua kosten o.a. gezinskorting e.d,
dit staat er niet meer op? Nee, het bestuur heeft besloten dat eraf te halen omdat het in
totaal om drie gezinnen ging..
Rohan de Bresser: Is er geen kleuterdans van 45 minuten meer? Nee.
Bob de Beer: waarom is er gekozen om ‘halve uren’ erbij te vermelden? Verschillende
groepen trainen op halve uren. En als je dit niet zou doorberekenen, gaat dat om een
substantieel bedrag.
De contributieverhoging wordt goedgekeurd en zal per 1-4-2015 ingevoerd worden.
Dit wordt tevens op de website vermeld.
6. Benoeming bestuursleden
a. Voorzitter Piet Hein Louwers treedt volgens rooster af. Piet Hein stelt zich niet
voor een nieuwe termijn beschikbaar.
b. Als nieuwe voorzitter stelt zich verkiesbaar Bob de Beer
c. Als algemeen bestuurslid stelt zich verkiesbaar Hans van Laarhoven
d. Als algemeen bestuurslid stelt zich verkiesbaar Mark van den Berg
Er wordt anoniem gestemd met stembriefjes
Bob de Beer, Hans van Laarhoven en Mark van den Berg stellen zichzelf voor.
Hans van Laarhoven en Bob de Beer zijn in het bestuur gestemd. Mark van den Berg is
er niet ingestemd.
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7. Benoeming leden van de kascommissie
Het bestuur vraagt wie zitting wil nemen in de kascommissie volgend jaar.
Lisette Leijtens en Eric Nooijen zullen uit de kascommissie gaan. Piet Hein Louwers zal
zich bij de kascommissie voegen, alsmede Anke Jansen en Maarten Bogers.
8. Benoeming leden overige commissies
Oproep van commissie PR voor nieuwe leden, bij voorkeur met kennis van PR.
Marielle van Grinsven heeft laten weten dat zij wil bezien of de PR iets voor haar is en
wat ze voor hen kan betekenen.
Frank van Laarhoven: is het niet slimmer om ook te proberen om andere vrijwilligers te
bereiken die nu niet bij de ALV zijn? Goed idee, Bob zal hierover een mail sturen aan alle
vrijwilligers.
Anke Jansen; is het zinvol om op de website een kopje ‘vacatures’ te maken voor de
commissies? Goed idee, zullen we invoeren.
9. Jubilarissen en Geslaagden
Proficiat aan alle jubilarissen!
Ben Klaassen, 50 jaar als lid actief
Annelies van Genugten, 25 jaar als lid actief
Elke Janssen, 25 jaar als lid actief
Nikie de Koning, 25 jaar als lid actief
Zij zijn gehuldigd middels een KNGU speldje, een bon en een mooie bos bloemen.
Proficiat allen!
10. Vaststelling datum volgende jaarvergadering
Woensdag 16 maart 2016
11. Rondvraag
Anke Jansen; is het slim om als vereniging zijnde een eigen EHBO koffer aan te schaffen? Dit zou goed zijn voor de verschillende activiteiten die we organiseren. Bij grote activiteiten hebben we altijd EHBO’ers ingehuurd. We nemen dit mee ter overweging.
Hannie Hendrix: bedankt voor de belangstelling die ik heb gehad n.a.v. mijn ongeluk. Tot
augustus zit het lesgeven er helaas nog niet in. Sandra Fonken neemt de lessen over.
Erg fijn.
Frans de Beer: bedankt Piet Hein als voorzitter met een bloemetje en een woordje.
Piet Hein Louwers draagt de voorzittershamer over aan Bob de Beer.
Bianca van Welie: regelt bestuursetentje vanwege het afscheid van Piet Hein (niet in april
of mei)
12. Sluiting
De vergadering sluit om 22.00 uur.
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