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Notulen algemene ledenvergadering 2015
Datum:
Aanvang
Locatie:
Aanwezig:

Afwezig
Voorzitter:
Penningmeester:

18 mei 2015
20:30
sportzaal De Twilling te Echten (Fr).
Marijke Kruithof, Gerjanne de Jong – Halma, Annemarie Mulder, Giny
Koopman – Hoekstra, Dirkje Slump, Sanne Tjepkema, Geertje
Wassink, Jelle Pama, Patricia Boschman-Spaan en Ypie Kroes
Ypie Kroes.
Giny Koopman

1. Opening
Ypie heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Notulen vorige ledenvergadering
Deze worden voorgelezen door Giny. Er zijn geen vragen, de notulen worden vastgesteld.

3. Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag wordt nog aangevuld met een aantal uitslagen. Deze waren lastig te
achterhalen vanaf de site van de KNGU.

4. Jaarverslag penningmeester
De financiën van de vereniging bestaan uit twee onderdelen: de gymnastiekafdeling en de
avondvierdaagse. M.b.t. de gymnastiekafdeling zijn de financiën helder, alle inkomsten en
uitgaven lopen via de lopende rekening. Wel is het zo, dat we niet veel reserve hebben.
Aangezien de kosten de inkomsten iets overstijgen, is contributieaanpassing nodig. Dit mede
omdat de subsidies teruglopen, de kosten (personeel en zaalhuur, afdracht KNGU)
toenemen.
De financiën van de avondvierdaagse bestaan uit de inkomsten (bijdrage deelnemers) en
uitgaven ( medailles, muziekkorpsen, advertenties, EHBO e.a.). De uitgavenkant is
inzichtelijk. De inkomstenkant niet. De kascommissie wil daar graag meer duidelijkheid over.

5. Verslag kascommissie
Gerjanne geeft aan dat de kascommissie de rekening van de gymnastiek heeft gecontroleerd
en in orde heeft bevonden. De rekening voor de avondvierdaagse kon niet voldoende
worden gecontroleerd, omdat de gegevens over het aantal deelnemers ontbraken. Verder
klopte het eindsaldo van de rekening niet.
Het bestuur zal hierover in gesprek met de avondvierdaagse commissie.

6. Benoeming nieuw lid kascommissie
Annemarie Mulder wordt benoemd als nieuw lid van de kascommissie.

7. Bestuursverkiezing: Aftredend: Jannita Berghout.
Helaas is Jannita niet aanwezig. Ypie bedankt haar voor haar inzet voor de vereniging. Giny
en Marijke zullen haar attentie bezorgen.
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8. Vragen aan de leiding
Er zijn geen vragen aan de leiding. Ypie geeft aan dat de vereniging heel tevreden is met
Jelle en Patricia. Wij willen de goede samenwerking ook voor het nieuwe jaar graag
voortzetten.

9. Rondvraag en sluiting
De volgende vragen komen aan de orde:




De selectie wil graag op dinsdag een apart uur, zodat er intensiever getraind kan
worden. Patricia heeft wel ideeën hoe dit in te passen is. Het bestuur zal dit
bespreken en zo mogelijk in het nieuwe seizoen invoeren.
Pegasus. Voor de wedstrijdturnster is een Pegasus onmisbaar. Het bestuur zal dit
nogmaals bij de gemeente aankaarten. Omdat er volgend jaar een jubileum is, kan
de vereniging niet zelf een pegasus aanschaffen.
De banden van het karretje van de tumbling lopen leeg. Daardoor haast niet te
gebruiken. Jelle zal de banden opblazen.

Hierna dankt Ypie alle aanwezigen voor hun inbreng en wenst allen wel thuis.
Aldus vastgesteld op 23 mei 2016,

De voorzitter,

De secretaris,
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