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Notulen algemene ledenvergadering 2017
Datum:
Aanvang
Locatie:
Aanwezig:

Voorzitter:
Penningmeester:

08 mei 2017
20:30
Café Tjeukemeer te Oosterzee
Laura de Haas, Gerda van Stralen, Geertje Wassink, Sanne
Tjepkema, Giny Koopman, Marijke Kruithof, Anke de Jong, Patricia
Boschma, Jelle Pama, Klaske van der Gaast, Froukje Kootstra, Marie
vd Tweel, Geartsje Witteveen, Ypie Kroes, Froukje Fabriek.
Ypie Kroes.
Giny Koopman

1. Opening
Ypie heet de aanwezigen van harte welkom. Het was een bijzonder jaar voor de vereniging
met vorig jaar een 75 jarig jubileum. Dit hebben gevierd met een prachtige uitvoering en een
buitenspeeldag voor alle jeugdleden.

2. Notulen vorige ledenvergadering
Deze waren meegestuurd met de uitnodiging van deze vergadering. Er is een opmerking
over de Avond4daagse:
Vorig jaar waren er veel onduidelijkheden over de Avond4daagse commissie die tot dat jaar
onderdeel waren van onze gymvereniging. Na een goed gesprek met de commissie hebben
we besloten te stoppen met de organisatie van de Avond4daagse. De commissie gaat
zelfstandig verder.
Verder zijn er geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.

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

4. Jaarverslag penningmeester
Geertje licht het financieel jaarverslag toe. Nu we geen Avond4daagse meer hebben zijn de
inkomsten duidelijk. De inkomsten en uitgaven zijn ongeveer gelijk gebleven. Het is fijn dat
we extra inkomsten krijgen uit bijvoorbeeld de Poiesz actie.

5. Verslag kascommissie
Marie en Geartsje hebben als kascommissie de rekening van de gymnastiek gecontroleerd .
Annamarie was vorig jaar benoemd als kascommissielid, zij is echter geen lid meer van onze
vereniging en woont niet meer in de buurt. Geartsje was zo vriendelijk om haar plek over te
nemen. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en het bestuur decharge verleent.
Beide dames worden bedankt voor hun inzet.

6. Benoeming nieuw lid kascommissie
Marie blijft nog een jaar in de kascommissie, Froukje Kootstra wordt benoemd als nieuw lid
in de kascommissie.
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8. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is Ypie Kroes. Ypie was tenminste 25 jaar betrokken bij onze
vereniging. Na dit jubileumjaar werd het tijd om het stokje over te dragen.
Het bestuur bedankt Ypie Kroes voor alle jaren. Zij krijgt als herinnering een mooie WATS
klok aangeboden en uiteraard een mooi bos bloemen.

9. Geeske van Kesteren-Zonderland en Janneke Kootstra
Voor deze avond hebben we Geeske en Janneke uitgenodigd. Geeske is
kinderfysiotherapeut en Janneke is diëtiste. Ze vertellen het belang van genoeg bewegen en
gezond eten bij kinderen. Het was een boeiende avond en het aantal suikerklontjes in de
pakjes drinken zullen we zeker nog lang onthouden!
Geeske en Janneke worden bedankt voor hun aanwezigheid en het duidelijke verhaal.

10. Vragen aan leiding
Anke: Zou het ook leuk zijn wanneer WATS een mascotte mee heeft bij de wedstrijden.
Een heel leuk idee, we nemen dit mee in onze bestuursvergadering.

Hierna dankt Ypie alle aanwezigen voor hun inbreng en wenst allen wel thuis.
Aldus vastgesteld op 08 mei 2017,

De voorzitter,

De secretaris,
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