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Notulen algemene ledenvergadering 2016
Datum:
Aanvang
Locatie:
Aanwezig:

Afwezig met
afmelding:
Voorzitter:
Penningmeester:

23 mei 2016
20:30
sportzaal De Twilling te Echten (Fr).
Laura de Haas – Marijke Kruithof - Giny Koopman Hoekstra - Froukje
Kootstra - Sanne Tjepkema - Geertje Wassink - Jelle Pama - Patricia
Boschma Spaan - Ypie Kroes en Marie v/d Tweel,
Annemarie Mulder – Gerjanne de Jong - Halma – Jolanda Kelderhuis
– Geartje Wittenveen.
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.
Ypie geeft nog toelichting over SSGL samenwerken turnverenigingen is niet echt van de
grond gekomen. Dit heeft geen meerwaarde voor de vereniging. Als bestuur hebben we
besloten om hier niet mee verder te gaan.

3. Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag wordt vastgesteld. Geen verdere vragen.

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 we een klein negatief saldo hadden per 31-12-2015, zullen we wel weer na
moeten denken over kleine contributieaanpassing in 2017. KNGU heeft de bondcontributie
per 1 januari 2016 verhoogd met 2 euro per kwartaal, dit is met instemming van de leden
akkoord bevonden om per het 3e kwartaal dit bij de leden te gaan innen. Dit alles komt 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. Ypie geeft hier nog een toelichting en uitleg van en er zal
in het jaar 2016 meer controle op zijn, de aanmeldingen zullen worden bewaard. Hierdoor zal
de inkomstenkant ook duidelijk zijn.

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 en is hierbij ook niet goed gekeurd. (zie jaarverslag penningmeester)
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6. Benoeming nieuw lid kascommissie
Marie v/d Tweel wordt benoemd als nieuw lid van de kascommissie. Dit zal ze samen gaan
doen met Annamarie Mulder.

7. Begroting 2017.
Ypie geeft aan dat ze nog niet een geheel compleet beeld heeft van de begroting. Kosten
van leiding, KNGU, zaalhuur, afsluiting, kerst, Sinterklaas komt neer op € 17.000. Hier
tegenover staat de contributie op € 16.500. Er gaat een tekort ontstaan. Reacties van leden
zijn:
1. Op de site de regels van de vereniging zetten. Ook wat houdt KNGU in en wat krijgen
leden hiervoor terug.
2. Bondcontributie zal met € 2 per kwartaal omhoog gaan per 1 juli. Leden gaan
hiermee akkoord.
3. Eventueel leden melden dat er regelingen zijn voor mensen met een iets kleinere
portemonnee.

8. Bestuursverkiezing
Laura de Haas wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. Zij zal de functie van Jannitta
Berghout op zich gaan nemen.

9. Jubileum
Gala uitvoering is op zaterdag 18 juni. Buitenspeeldag gaat naar 3 september i.v.m.
Eastersimmer.
Boekjes komen in de tassen die leden mee naar huis krijgen.

10. Vragen aan leiding
Geen vragen

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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