Notulen algemene jaarvergadering woensdag 12 april 2017
Aanwezig: Jan Castelein(vz), Barbera Philippo (ledenadm), Hans Jansen(penningmeester),
Perry Arisssen (Compear),Jose v Rijn(secr)
Daisy Gerritsen, Bets Maasbach, Jantje Haaisma, Thea Gaasbeek, Carmen Jansen, Truus
Neijenhuis, Hanny van de Westeringh, Doortje Polman, Liesbeth Willemsen, Els
Willemsen, Nel Das
Afwezig met bericht: Marina Rademakers(vertrouwenspersoon), Annemiek Peters, Mw
Degen (moeder Robin), Marije Philippo, John Philippo, Sanne ten Broek
Opening
Welkomstwoord door Jan
Grootste zorg is ledenaantal van vereniging, ledental daalt. In november is trimgroep
gestart met Ernst Kalisvaart als trainer.
De gemeentelijke subsidie is gestopt, extra inkomsten via sponsoring Jumbo, Grote
clubkas actie (met dank aan mevrouw Polman en de meiden van de gym en turngroep) ,
en de Rabobank Clubkascampagne. De vereniging is financieel gezond.
1.Dit jaar worden 5 nieuwe assistenten opgeleid voor gym en turngroepen.
2.Contact met Luctor geïntensiveerd
3.Onlangs een bijeenkomst met Excelsior en Elistha om te kijken naar samenwerking
(opleidingen en juryledenwerving)
4.Gemeente heeft wisselende subsidiebeleid, hoe kunnen we dit op elkaar afstemmen.
5. Organisatorisch vertrouwenspersoon buiten bestuur houden ( taak blijft zelfde, positie
wordt dan anders, meer bewegingsvrijheid). Jan Castelein zal dit met Marina Rademakers
bespreken.
Mededelingen
5 leden hebben zich af gemeld
Verder geen mededelingen
Vaststellen agenda
Toevoeging: Voorstel om Jose v Rijn te benoemen als secretaris van de vereniging. Alle
aanwezige leden hebben geen bezwaar, hierbij is zij officieel benoemd als secretaris.
Opmerking Bets Maasbach: Ze kan ook alleen notulist zijn, scheelt contributie. Bestuur
gaat dit onderzoeken.
Verslag jaarvergadering 13 april '17
Punt 2: Truus Neijenhuis is inmiddels 47 jaar lid, zij wordt gehuldigd voor 40 jaar lid KNGU.
Actielijst: Nieuwe activiteit opstarten; de trimgroep is inmiddels gestart, ledental moet nog
groeien
Geen opmerkingen jaarverslag, de notulen worden goedgekeurd.
Toelichting financieel verslag
Minder uitgaven instructeurs
Meer gelden door Jumbo, Rabobank en Grote clubactie.
Positief saldo van 6000 euro

Personele bezetting is en blijft groot probleem
Samenwerking met clubs voor betere onkostenvergoeding / salarissen
Geen contributieverhoging nodig.
Aanschaf springplank en crashmat, ideeën voor extra aanschaf materialen zijn welkom.
Jaarrekening 2016 en begroting 2017 dechargeren bestuur, benoeming nieuw
kascontrole
Kascontrole prima bevonden, penningmeester wordt gedechargeerd.
Nieuwe kascommissie ALV 2017 Thea Gaasbeek en Carmen Jansen
Bespreken beleidsplan en afgeronde zaken
Contacten met Elistha en Excelsior om aantal knelpunten op te lossen, contacten lopen
nog.
Overschrijving secretariaat.
Website aangepast met hulp van Streamers
Gesprek instructeurs voor betreft hun toekomstperspectief
Aantrekken en opleiden assistentes en opleiden juryleden
Huldiging jubilarissen dames senioren
Truus Neijenhuis wordt gehuldigd voor 40 jaar ( is inmiddels al 47 jr lid) over 3 jr 50 jaar
Lidmaatschap KNGU . Ze Krijgt een bondspeld (vanaf 40 jaar zijn er bondsspelden voor
jubilarissen).
Hanny vd Westeringh is 35 jaar lid. Jantje Haaisma is 30 jaar lid
Annemiek Peters wordt tijdens les op 8 mei gehuldigd door Jan.
Evy en May zijn ook 5 jaar lid wordt ook tijdens les gehuldigd. (8 en 12 mei)
Rondvraag
Doortje Polman: Vraag over loterij, of dit vooraf gemeld kan worden. Heeft nu snel loten
verkocht maar voelde zich voor blok gezet. Bestuur neemt dit mee.
Jantje Haaisma vraagt of jaarvergadering op andere dag kan, voorkeur voor de maandag.
Blijft een probleem om goede dag hiervoor te plannen. Bestuur neemt dit mee.
Sluiting
Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst.
Hierna volgt informele afsluiting>

