Notulen jaarvergadering 7 april 2016
Aanwezige bestuursleden: Jan Muijs, Henk van den Kommer, Thea van Duijn, Mariska
Hauwert, Marcel de Leijer, Jan Vinke, Marcel Groot en Mirella Vierveijzer.
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, Ilse van den Hoek en Wilbert van den Berg.
Afwezig: 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. Het 1e deel van het jaar is
er gesport in de Brede school Nieuwe Niedorp. Het nieuwe seizoen is de
(dames)gym gestart in de nieuwe sportzaal, dit bevalt zeer goed. Dhr. Muijs
spreekt zijn complimenten uit naar het bestuur van stichting sportzaal de Snip.
Het is goed om te zien dat plaatsgenoten er hard voor werken om dit voor
elkaar te krijgen. De badmintongroep heeft gewoon zijn standplaats in de
Niedorphal. Verder zijn er geen grote wijzigingen geweest.
2. Notulen jaarvergadering 2 april 2015:
Notulen worden door aanwezigen voor akkoord gegeven.
Jan bedankt Thea voor het samenstellen van de notulen.
3. Mededelingen en ingekomen stukken:
Sonja donk heeft aangegeven aan het einde van het seizoen te willen
stoppen met lesgeven voor SV Sparta. Dit vinden wij met elkaar erg jammer.
We gaan hard op zoek naar vervanging. Marcel de Leijer weet mogelijk iemand.
Ook via KNGU en sport Service Schagen wordt de vraag uitgezet.
4. Jaarverslag algemene gegevens;
Per 7 april 2016 is Mirella Vierveijzer gestopt als bestuurslid van de badminton.
Door afwezigheid van Jan Vinke volgt een gepast afscheid later in het seizoen.
Wilbert van den Berg volgt haar op. Dhr. Muijs dankt Mirella voor haar inzet het
afgelopen jaar.
Opgemerkt wordt dat jeugdgym op vrijdagavond tot 20.45 uur is en dat het
ledenaantal op dit moment 91 is.
5. Jaarverslag afdeling gymnastiek;
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. Jan Muijs voegt toe dat de optredens altijd druk
bezocht worden door familie. Dit wordt gewaardeerd door club en leiding.
7. Jaarverslag afdeling damesgym;
Verslag niet op tijd aangeleverd.
8. Jaarverslag afdeling badminton;
Met dank aan Mirella Vierveijzer en Marcel Groot voor het schrijven van het
verslag. Mirella meldt dat Harry v/d Brink gelukkig komend seizoen nog aanblijft
als trainer voor de teams. Dit wordt zeer gewaardeerd.
9. Verslag en verkiezing kascommissie:
Mariska Visser en Claire Korsten hebben de financiën grondig bekeken en
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gecontroleerd. Het verslag zag er prima uit. Dagafschriften en bijbehorende
(kas)bonnen zijn gecontroleerd. Een en ander hebben zij beide bevestigd in een
mail. Dank aan Mariska en Claire voor hun kritische blik op de kas. Hopelijk
willen zij volgend jaar nogmaals.
10. Financieel verslag:
Winst- en verliesrekening
- Kleine plus begroot.
- Zowel kosten als opbrengsten 8 % onder begroting, kleine plus daarom
ook gerealiseerd (154 positief).
Balans
- Banksaldi met 6.500 gedaald, zit in toename voorraad badminton (1.300)
en veel lager saldo aan nog te betalen bedragen (5.000).
- Totale vermogen hierdoor met 5.000 gedaald.
- Positief resultaat toegevoegd aan Eigen Vermogen. Toch lichte daling EV,
door rechtstreekse afboeking verwijderde facturen contributie eerder
boekjaar (om te voorkomen dat het resultaat boekjaar 2015 hierdoor
vertekend wordt).
- Financiering bezittingen zeer solide: 84% met Eigen Vermogen
gefinancierd.
Eerder zijn er via mail 2 afboekingsvoorstellen verstuurd. Het eerste voorstel gaat over
het afboeken van het eigen vermogen voor een bedrag van € 1170,00. Dit is
achterstallige contributie van 2007 tot 2014. Er is niet meer te achterhalen of dit
daadwerkelijk betaald is. Aanwezige leden gaan akkoord met de afboeking.
Het tweede afboekingsvoorstel betreft een bedrag van € 832,00. Ook hiervan is lastig te
achterhalen of deze bedragen terecht in de boekhouding staan. Mariska Hauwert, Marcel
de Leijer en Marcel Groot gaan dit verder onderzoeken. Op voorhand wordt toestemming
gevraagd om het dagelijks bestuur fiat te geven om ook dit bedrag af te boeken op het
eigen vermogen, mocht niet duidelijk worden waar dit geld nog van/voor is. Het dagelijks
bestuur krijgt hiervoor toestemming van de leden.
11. Begroting 2015:
Bij de begroting 2016 is het uitgangspunt geweest: een sluitende begroting met
zo min mogelijk contributieverhoging
Het voorstel om de contributie te verhogen naar onderstaande bedragen wordt
akkoord bevonden door het aanwezige bestuur en de aanwezige leden. De
badminton jeugd zal met hun contributie in drie jaar tijd toegroeien naar één
contributiebedrag voor de jeugd; dit is het laatste jaar; Contributie voor de jeugd
is nu gelijkgetrokken:
- Jeugdbedragen worden: jeugd badminton, gym en streetdance wordt €
101,00;
-

De volwassen contributiebedragen voor zowel badminton als damesgym
gaat naar € 123,-. De donateur bijdrage blijft € 5,00.

12. Bestuursverkiezing: Jan Vinke blijft nog voor een periode aan als voorzitter
van de badminton. Er zijn geen bezwaren hiertegen. Tijdens deze
vergadering wordt Mariska Hauwert alvast bedankt voor haar inzet bij de
ledenadministratie. Zij heeft aangegeven einde van het seizoen te willen
stoppen. Zij heeft de ledenadministratie ruim 8 jaar met veel plezier en
positieve inzet gedaan. Jan Muijs bedankt haar hartelijk met een bloemetje
en een bon. Gelukkig is er een vervanging voor haar gevonden; Angelique
de Boer gaat het overnemen. Met de betreffende personen wordt een datum
ingepland om het een en ander over te dragen.
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13. Rondvraag:
Erica: kunnen Springwedstrijden en onderlinge wedstrijden geruild worden?
Springwedstrijden vóór half november en de Onderlinge wedstrijden in mrt./apr.
Het bestuur gaat hiermee aan de slag.
Erica: kan er een bordje op de nooduitgang aan de buitenzijde ‘nooduitgang
vrijhouden’? Nu zijn er kwajongens die er van alles voorleggen. Dat zal met een
bordje niet verholpen zijn, maar al het mogelijke is dan gedaan. Marcel Groot
gaat hiervoor zorgen. Ilse van den Hoek zal vragen of er op school aandacht aan
besteed kan worden.
Wiljan: aan wie geef ik straks de aanmeldformulieren mee? Jan geeft aan dat hij
dit te zijner tijd hoort.
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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