Notulen
Algemene Leden Vergadering
woensdag 27 september 2017
De Rusheuvel

Aanwezig:

Eef Ebing (voorzitter), Paul Mestrom (bestuurlid), Gooitske Marsman (Penningmeester)
Jan Peters, Karin van Loon, Wim-Jan Koot, Peter van Griensven, Stefan van Tilburg,
Sabina Sitotic-Broeksteeg, Vera de Kimpe, Danielle Disco, Dennis Broeksteeg, Hans
Oor, Eliza van Andel
Afwezig met berichtgeving: Elke Piek-van Herpen, Bert-Jan Schobers, Marleen Giezen, Arjan
Monteny, familie van Erp, familie Snoeren, familie de Haas, Ewoud Vink

1. Opening
De voorzitter spreekt uit dat het jammer is dat er opnieuw weinig leden de moeite nemen om
naar de ALV te komen, maar heel fijn dat er wel leden zijn die de moeite nemen en komen
mee praten over de vereniging. Hij excuseert zich tevens voor de wat late levering van de
stukken. Het ontbeert ons nog steeds aan een secretaris, maar daar komt vanavond hopelijk
verandering in.
2. Vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld.
3. Notulen ledenvergadering d.d. 28-9-2016
n.a.v. het verslag wordt opgemerkt dat het bestuur geen bestuurslid kan benoemen, maar dat
als er een bestuurslid gevonden wordt deze wel als kandidaat-bestuurslid kan starten. De
eerstvolgende ALV moet dan alsnog akkoord gegeven worden. Dit werd bedoeld in de notulen
van 2016 bedoeld maar kon ook anders gelezen worden.
4. Mededelingen bestuur
- Er wordt kort stil gestaan bij het overlijden van Guido van Gisteren (juni 2016).
- We bestaan dit seizoen 50 jaar, er moet nog gekeken hoe en wat (financieel en qua
vrijwilligers) er georganiseerd kan worden. Een optie is dat de “oude” garde een
demonstratiepartij te laten geven of een clinic van Bas v.d. Goor. Wat is de doelstelling
van het 50 jaar te vieren? Voor je eigen leden of om meer leden te trekken. Dat laatste is
wel lastig door het gebrek aan trainers wel lastig is. Eerste insteek is eigen leden.
5. Ingekomen stukken
geen
6. Jaarverslag seizoen 2016-2017
Jaarverslag van TC zal worden nagestuurd.
Verder zijn er geen vragen over het jaarverslag.
7. Financiële zaken
- Financieel jaarverslag
Geen slecht financieel jaar gehad, met name doordat we de zaalhuur hebben weten laag
te houden door relatief veel in het Stadion te trainen.
Onverwachts opleiding voor trainers georganiseerd, waar kosten aan verbonden waren.
Hiervoor is subsidie aangevraagd bij de gemeente.
De keuze om financieel jaar een maand op te schuiven kan niet zonder verandering van
aanpassing van statuten. De ALV kan hier dus niet mee in stemmen. Dit betekent dat de
financiële stukken nog worden aangepast aan het termijn 1 juli tot 1 juli en voorgelegd
worden aan de kascommissie voor décharge.
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-

Verslag van de kascommissie
Uitgaven en inkomsten bekeken, m.n. de grote uitgaven bekeken. De kascommissie heeft
niets bijzonders kunnen vinden. De Activiteitencommissie heeft nog klein potje dat had
als kas opgevoerd moeten worden.

-

Décharge bestuur
Zie hierboven

-

Verkiezing kascommissie voor seizoen 2017-2018
Karin van Loon en Sabina Sabotic-Broeksteeg

-

Begroting 2017-2018 (volgt)
De penningmeester zal nog bij de omliggende gemeenten kijken of hier subsidie
verkregen.

-

Vaststellen
De ALV stemt in met de begroting.

-

Contributievoorstel seizoen 2017-2018
Een vraag over de €12,50 die in de tabel staat. Die zit verwerkt in competitiegelden.
Logischer is om deze achter aan de tabel te zetten. We maken deze inzichtelijk
aangezien we de afspraak hebben deze 1 op 1 door te rekenen.
De ALV stemt in met het contributievoorstel.

8. Bestuur
- Vacatures bestuursleden:
Er zijn nog steeds vacatures binnen het bestuur t.w. secretaris, voorzitter jeugdcommissie
en voorzitter technische commissie.
We zijn blij om te kunnen melden dat Eliza van Andel bereid is de functie van secretaris
op zich te nemen. De ALV stemt hierbij in.
Er ontspint zich een discussie over de vrijwillige “verplichte” inzet van leden en de ouders
van jeugdleden. Hoe vaak geven de leden die in juni de opleiding van Ger hebben
gedaan training? Dit checken we.

9. Rondvraag
- De nieuwe website heeft meer functionaliteiten. Belangrijkste dat de informatie die er op
staat actueel is. We kiezen er bewust voor geen besloten gedeelte te hebben.
Wel of geen teamfoto’s op website. Is wel handig voor mensen die zich oriënteren.
Privacy wel goed in de gaten houden. Alleen met toestemming publiceren.
- Zijn er nog flyers om leden te werven? Onduidelijk of deze nog up-to-date zijn.
- Karen van Loon zal vertrouwenspersoon, zal de NEVOBO-training volgen. Vervolgens
ook de OVG e.d. oppakken.
- Er zou een mogelijke sponsor zijn en daar zou niets meegedaan, klopt dat gerucht uit de
wandelgangen. Bestuur weet het niet. Eef gaat het na. Sponsoren vinden moet echt door
de bedrijven af te gaan. De vraag is wie hier tijd voor kan maken en de vaardigheden
voor hebben. Voor 50-jarig bestaan is het mogelijk makkelijker iets te vinden.
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