Notulen
Algemene Leden Vergadering
woensdag 26 september 2018
De Rusheuvel

Aanwezig:

Eef Ebing (voorzitter), Gooitske Marsman (Penningmeester)
Eliza van Andel (Secretaris), Paul Smits, Sabina Broeksteeg, Peter van Griensven,
Rachel van Berkom

Afwezig met berichtgeving: Paul Mestrom (Recreanten), Astrid Reijnders, Jos Cals, Arjan Monteny,
Karin Snoeren, Angelique van Dijk

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. 26-9-2017
Geen opmerkingen
4. Mededelingen bestuur
- Jubileum 50-jarig bestaan
5. Ingekomen stukken
Astrid Reinders heeft een mail gestuurd over teamindeling Mix 3 en Mix 4. Er is wat heen en
weer geschoven en dat is niet naar tevredenheid van de leden gegaan. Mix-teams lossen
normaal gesproken de bezetting per team zelf op. Er zijn een aantal leden vertrokken
vanwege de strubbelingen. Er worden nog gesprekken gevoerd over de teamindelingen.
6. Jaarverslag seizoen 2017-2018
Geen vragen over het jaarverslag.
7. Financiële zaken
- Financieel jaarverslag
Goed financieel jaar gehad, meer inkomsten dan uitgaven. Positief saldo, waarvan een
stukje besteed aan het jubileum. We komen net rond.
Begroting lijkt sterk op afgelopen jaar. We zoeken nog sponsorgelden. Er ligt een plan
voor reclameborden om in de Rusheuvel op te hangen.
-

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 2018-2019
Sabina Broeksteeg en Peter van Griensven
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-

Begroting 2018-2019 (volgt)
De penningmeester zal nog bij de omliggende gemeenten kijken of hier subsidie
verkregen.

-

Vaststellen
De ALV stemt in met de begroting.

-

Contributievoorstel seizoen 2018-2019

8. Bestuur
- Gooitske Marsman, penningmeester en Eliza van Andel, secretaris zijn volgens schema
aftredend. Zij zijn beide herkiesbaar.
Geen bezwaar tegen voorzetting van bestuursfunctie beide dames.
- We hebben nog behoefte aan een voorzitter voor TC en shirtcommissie.
- Ook is er een ernstig tekort aan trainers. Scheidsrechters zijn ook nodig.
Als we volgend jaar niet voldoende trainers hebben, moeten we gaan overwegen om van
2x per week naar 1x per week trainen te gaan.
9. Rondvraag
- Is het een idee de ouders meer taken te geven bij de wedstrijden? Zoals tellen, fluiten,
shirts enz.
- Is de website up-to-date? Ja, deze wordt regelmatig aangepast. De teamsamenstelling
staan er echter niet op i.v.m. de nieuwe AVG. De nieuwe leden dienen direct bij
aanmelding de toestemming te geven voor gebruik van naam en beeldmateriaal.
- Paul Smits geeft aan dat hij wil bijdragen in de sponsoring. Hij gaat met zijn compagnon
overleggen. Heel hartelijk dan voor het aanbod.
- Het is belangrijk dat we het vereniging-gevoel een boost gaan geven

De vergadering wordt gesloten door Eef Ebing. Iedereen bedankt voor de aanwezigheid.
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