Notulen jaarvergadering 6 april 2017
Aanwezige bestuursleden: Jan Muijs, Henk van den Kommer, Thea van Duijn, Ilse van
den Hoek, Marcel de Leijer, Jan Vinke.
Leiding afdelingen: Marian Welp-Ory(gym Niedorp), Erica Welp(gym Niedorp) en Ellen
van der Kroon(damesgym Niedorp), Wiljan Benedict (badminton).
Leden: Jaap Jan van Essen.
Afwezig: Marcel Groot, Wilbert van den Berg, Kyara Edam en diverse afmeldingen via
mail/telefoon/persoonlijk.
Notulist: Thea van Duijn
1. Opening:
De voorzitter Jan Muijs opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom in de vergaderruimte van sportzaal de Snip. De gym voor de jeugd
verloopt goed. De leiding is nog steeds enthousiast en brengt dit over op de
ouders en kinderen. Streetdance heeft het afgelopen jaar een wisseling in
leiding gehad,; Sonja heeft afscheid genomen en Monique Kuiper is welkom
geheten. Er komen van verschillende kanten goede berichten binnen over
Monique. Ook Kyara doet het nog steeds goed bij de oudste groep. Damesgym
kan nog wat leden gebruiken m.n. op de vrijdagochtend. Door ziek en zeer is er
uitval van vaste leden. Al met al verloopt het goed.
2. Notulen jaarvergadering 7 april 2016:
Notulen worden door aanwezigen voor akkoord gegeven met de toevoeging dat
tijdens de jaarvergadering 2016 de aanwezige leden decharge verleend aan het
bestuur om een bedrag van € 1100,00 ten laste van het EV te laten komen, mits
er voor dit bedrag niet achterhaalt kan worden hoe het tot stand is gekomen.
Jan bedankt Thea voor het samenstellen van de notulen.
3. Mededelingen en ingekomen stukken:
- Ilse van den hoek heeft aangegeven dat de ledenadministratie haar toch
erg zwaar valt. Dit wordt verder besproken in de vergadering van de
gymbestuursleden. Hopelijk kunnen we Ilse op een dusdanige wijze
ondersteunen, dat zij wel aan een aantal taken kan en wil blijven doen.
- Thea licht toe hoe zij de Doedag 2017 ziet. Iedereen heeft de brief
ontvangen en heeft kunnen lezen wat de gedachten hierover zijn. Als er
aanvullingen zijn op de te versturen brief, dan graag z.s.m.
- De Jumbo spaaractie heeft ruim € 1500,00 opgeleverd. Dit bedrag moet
voor 4 juni besteed zijn.
4. Jaarverslag algemene gegevens;
Het ledenaantal bleef stabiel in 2016. De donateurs dalen in aantal. Dit heeft te
maken met een aantal overlijdens. De groep donateurs is met name een oudere
groep, dus de daling zal zich de komende jaren voortzetten. Het oud papier zit
weer in een stijgende lijn. In de groep ophalers komt er nog 1 man/vrouwkracht
te kort. Mocht men iemand weten….graag contact op laten nemen met JaapJan
van Essen.
5. Jaarverslag afdeling gymnastiek;
In 2016 hebben er 2x springwedstrijden plaatsgevonden. Dit heeft te maken
met het feit dat de springwedstrijden makkelijker aan het begin van het seizoen
te organiseren zijn. In seizoen 2015-2016 waren de springwedstrijden aan het
einde van het seizoen. Er zijn weer meerdere Maatschappelijke stagiaires
geweest. Jan bedankt Marian en Erica voor het schrijven van het verslag. Alles
staat er helder en duidelijk in.
6. Jaarverslag afdeling streetdance;
Verslag niet op tijd aangeleverd. Er is een wisseling geweest van leiding. Eind
vorig seizoen hebben we afscheid genomen van Sonja Donk. Monique Kuiper heeft
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haar vervangen. Er komen goede berichten binnen over de huidige leiding en
lessen streetdance. Ook Kyara heeft nog een volle groep.
7. Jaarverslag afdeling damesgym;
Jaarverslag damesgym in de Snip is aangeleverd door Ellen. Geen verslag van
Dorien over de maandaggroep. Ellen geeft aan dat de vrijdagochtend groep nog
maar minimaal aantal leden heeft; op dit moment 7 personen. Ellen geeft aan
graag op tijd te willen weten of en wanneer deze groep stopgezet wordt. Er wordt
eerst nog een actie op touw gezet.
8. Jaarverslag afdeling badminton;
Met dank aan Marcel Groot voor het schrijven van het verslag. Stratentoernooi
was een succes. Uiteindelijk toch 2 nieuwe leden aan overgehouden.
9. Verslag en verkiezing kascommissie:
Mariska Visser en Alex van Essen hebben de financiën grondig bekeken en
gecontroleerd. Het kasverslag zag er prima uit. Beide hebben via mail hun
akkoord laten weten.
10. Financieel verslag:
Marcel de Leijer geeft de aanwezige (bestuurs)leden een korte stoomcursus
‘boekhouden’. En bespreekt daarna de benodigde financiële stukken. Bij budget
versus realisatie is 96% gerealiseerd. Dus er was een goede begroting
opgesteld. Er was een kleine plus begroot; € 186,00, dit werd uiteindelijk
€ 1900,00. Voorraad badminton geeft een scheef beeld door gebruik van
shuttles. Leden kópen geen shuttles, maar ‘eigenen’ zich shuttles toe. Zowel Jan
als Wil-Jan geven aan dat dit nu anders gaat. Wil-Jan heeft nu het
beheer(sleutel) over de kast waar deze spullen inliggen. Wanneer men nu van
de shuttles uit deze kast gebruik wil maken, zal er eerst een bedrag betaald
moeten worden, voordat dit kan. Dit jaar wordt bekeken of dit beter loopt.
Wanneer het niet goed loopt, moet er nagedacht worden over een bedrag
bovenop de contributie voor inkoop shuttles. Er is een verschil van € 1170,00 in
de voorraad badminton. Een derde van het bedrag kan nog ten laste van het
resultaat 2016 komen. Twee derde van het bedrag komt ten laste van het Eigen
Vermogen, dit zijn bedragen uit seizoen 2014 en 2015 en kunnen dus in die
boekhoudjaren niet meer hersteld worden. Eigen Vermogen blijft ongeveer
gelijk, omdat we meer winst gemaakt hebben dan begroot was.
Ook is er de afspraak gemaakt met Jan Vinke dat er naast de
kasverantwoording ook een voorraadverantwoording komt. Jan vraagt na of
voor de aanwezigen alles duidelijk is. Dit is het geval; er is akkoord voor de
resultatenrekeningen de balans 2016.
11. Begroting 2017:
Bij de begroting 2017 is het uitgangspunt geweest: een sluitende begroting met
zo min mogelijk contributieverhoging en zo min mogelijk winst (want dit is wat we
niet (mogen) nastreven als vereniging). Dit betekent een contributieverhoging
van 1,7%.
Het voorstel om de contributie te verhogen naar onderstaande bedragen wordt
akkoord bevonden door het aanwezige bestuur en de aanwezige leden:
- Jeugdbedragen worden: jeugd badminton, gym en streetdance wordt
€ 103,00;
-

De volwassen contributiebedragen voor zowel badminton als damesgym
gaat naar € 125,50. De donateur bijdrage blijft € 5,00.

-

De teambijdrage badminton gaat naar € 82,00.

12. Bestuursverkiezing: Henk van den Kommer en Marcel de Leijer waren
herkiesbaar. De aanwezige (bestuurs)leden gaan akkoord met nog een termijn
van beide heren. September 2016 is Ilse van den Hoek gestart als bestuurslid. Zij
wordt bij deze ook officieel benoemd. Ditzelfde geldt voor Wilbert van den Berg.
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13. Rondvraag:
Jaap Jan van Essen: vraagt aan de leiding of de nieuwe muziekinstallatie voldoet
in sportzaal de Snip. Er wordt aangegeven dat deze voldoet.
Wil-Jan Benedict: vraagt aan Jan Vinke of er nog een badmintonclinic gegeven
gaat worden? Dit was de afgelopen weken de bedoeling geweest, maar heeft nog
niet plaatsgevonden. Jan Vinke gaat hier achteraan.
Erica Welp: vraagt of de klink van de hoofdingang gecontroleerd kan worden. Jaap
Jan van Essen gaat hier achteraan. Op de website graag de
contactpersonen/contactmailadressen aanpassen. Thea van Duijn bespreekt dit
met Marcel Groot.
Erica vraagt ook of er een mogelijkheid is om weer foto’s op te hangen in het
materiaalhok over hoe de toestellen moeten staan. Het is af en toe een grote
rommel! Jaap Jan van Essen gaat dit bekijken.
Verder zijn er geen vragen.
14. Sluiting:Jan sluit de vergadering om 22.10 uur en dankt iedereen voor
zijn/haar aanwezigheid/inzet in het afgelopen seizoen en wenst iedereen wel
thuis.
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