Notulen jaarvergadering 2 april 2015
Aanwezige bestuursleden: Jan Muijs, Gerda Spaansen, Henk van de Kommer, Thea van
Duijn, Mariska Hauwert, Marcel de Leijer, Jan Vinke 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, Kirsten de Vries.
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.
Dhr. Muijs blikt terug op het vorige seizoen. Badminton heeft leden uit de wijde
omtrek. Streetdance en (dames)gym werden geconfronteerd met de sloop van
gymzaal de Snip. Zij verhuisde met de lessen naar de Boomgaard. Dit verloopt
goed, maar ze zullen blij zijn om straks weer gebruik te mogen maken van hun
‘eigen’ zaal. De bouw ligt voor op schema en vordert gestaag. Half augustus 2015
moet de zaal heropent worden.
Juf Heidi heeft afscheid genomen en wij hebben afscheid genomen van juf Heidi.
De uren zijn vooralsnog niet overgenomen, maar deze mogelijkheid houden we
wel open. Deze uren zouden in de snip kunnen, maar ook in de sporthal.
2. Notulen jaarvergadering 3 april 2014:
Notulen worden door aanwezigen voor kennisgeving aangenomen. Wel met de
opmerking om het volgende jaar de notulen naar alle aanwezigen te versturen en
eerder op de website te plaatsen.
Jan bedankt Thea voor het samenstellen van de notulen.
3. Mededelingen en ingekomen stukken:
Er is een groep Niedorp Sport opgericht. Dit is opgezet om alle sporten
binnen de oude gemeente Niedorp aandacht te geven. Voor dit jaar staat een
verkiezing sportman/vrouw en vrijwilliger van het jaar op de wensenlijst.
Voornoemde kunnen aangemeld worden bij deze groep. Er is een website
(www.niedorpsport.nl ) en facebook. In september dit jaar zal er aandacht via de
pers worden ge4vraagd voor deze verkiezing, die in november plaats zal hebben
- Op woensdag 6 mei zal SV Sparta samen met Sport Service Schagen een
clinic Freerunning verzorgen in Niedorphal.
4. Jaarverslag algemene gegevens;
Theo Meijerink is gestopt als bestuurslid van de badminton. Tijdens een etentje is
hij bedankt voor zijn tijd en bewezen diensten. Mirella Vierveijzer volgt hem op.
5. Jaarverslag afdeling gymnastiek;
Jan bedankt Marian voor het schrijven van het verslag. Alles staat er helder en
duidelijk in. Een leuke toevoeging zijn de groepsfoto’s gemaakt in de Snip, vlak
voor de sloop.
6. Jaarverslag afdeling streetdance;
Streetdance optredens worden goed bezocht 2 x per jaar. Dit houden we er graag
in. Dank aan Sonja voor het schrijven van het verslag.
7. Jaarverslag afdeling damesgym;
Dank aan Ellen voor leveren van kort jaarverslag damesgym Nwe. Niedorp.
Vanuit Winkel is niet (tijdig) een verslag aangeleverd.
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8. Jaarverslag afdeling badminton;
Met dank aan Mirella Vierveijzer en Marcel Groot voor het schrijven van het
verslag. Een team is verdeeld over de andere 5 teams. Lars is voorlopig
uitgeschakeld als trainer van de oudere jeugd. Vanuit bestuur beterschap voor
hem. Het bestuur is op zoek naar vervanging. Lukt dit niet, dan zal Jan Vinke zelf
dit op zich nemen.
9. Verslag en verkiezing kascommissie:
Marja Zut en Cor de Rooij hebben de financiën grondig bekeken en gecontroleerd.
Het verslag zag er prima uit. Alle dagafschriften en bijbehorende (kas)bonnen zijn
gecontroleerd. Voor volgend jaar mag de afdeling gym iemand voordragen voor
de kascommissie. Dank aan Marja Zut en Cor de Rooij voor hun kritische blik op
de kas.
10. Financieel verslag
Marcel heeft per 1 april 2014 het penningmeesterschap overgenomen van Marc
Koorn. Het toenmalige boekhoudprogramma kon niet overgenomen worden ivm
gebruik van een demoversie. Marcel heeft even tijd nodig gehad om alles om te
zetten in een Excelprogramma, wat toekomstbestendig is. Hij heeft meer
grootboeknummers toegevoegd om het overzichtelijker te hebben per afdeling.
Eind 2013 was het balanstotaal ruim € 60.000,00. Boekhoudkundig klopte dit niet.
De afgeschreven inventaris (voornamelijk turntoestellen) stond nog voor 16.000
euro op de balans, dat is gecorrigeerd. Ook een post van 12.000 euro aan nog te
ontvangen contributie stond ten onrechte op de balans, want daar stonden geen
openstaande facturen tegenover en deze post vertegenwoordigde dus geen
waarde. In het verleden is ooit besloten om de boekhouding per kalenderjaar te
doen i.p.v. per seizoenjaar. Ergens zijn de ontvangen of nog te ontvangen
contributies hierin scheef gelopen. Het genoemde bedrag is door Marcel ten laste
van het eigen vermogen gebracht. Afgezien van de balanscorrecties werd een
verlies van bijna 700 euro geboekt, dit is ten laste van het eigen vermogen
gebracht. De ledenvergadering verleent het bestuur décharge. De jaarrekening
wordt goedgekeurd, in lijn met het advies van de kascontrolecommissie.
11. Begroting 2015:
Bij de begroting 2015 is Marcel er vanuit gegaan om op nul uit te komen.
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 tweede jaar.
- Jeugdbedragen worden: badminton jeugd wordt € 90,50; gym en streetdance
jeugd gaat naar € 100,50.
- De volwassen contributiebedragen voor zowel badminton als damesgym gaat
naar € 122,-. De donateur bijdrage blijft € 5,00.
De badmintonteams gaan een hogere kokerbijdrage betalen voor de shuttles;
€ 80,00. Dit op eigen verzoek om betere shuttles.
12. Bestuursverkiezing: Jan Muys, Thea van duijn en Marcel Groot blijven nog voor
een periode aan. Er zijn geen bezwaren hiertegen. Gerda Spaansen neemt
afscheid. Jan Muis bedankt haar voor haar inzet; m.n. bij de keurploeg. Gerda
heeft zich daar voor ingezet met volle overgave; jurytrainingen gevolgd en als
hoogtepunt de regionale turnwedstrijden voor de 4e en 5e divisie in de Niedorphal
in 2011. Gerda ontvangt als dank een bon van de Boet en een bos bloemen.
14. Rondvraag:
Kirsten vraagt of Sparta nog iets gaat doen op de jaarmarkt in Winkel. Dit wordt
op de eerstvolgende vergadering besproken.
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Wiljan vraagt of er nog een BBQ georganiseerd wordt? Vrijwilligers die het oud
papier ophalen waarderen dit zeer. Een datum wordt gepland op de volgende
vergadering.
Marcel vraagt een ieder om de financiële overzichten bij hem in te leveren of te
versnipperen.
Erica en Marian vragen zich af waar de foamblokken gebleven zijn? Jan gaat op
zoek. Ook melden zij dat de mailbox van het secretariaat snel volloopt. Thea weet
dit, heeft voor haar idee al het mogelijke er aan gedaan.
Jaap Jan geeft aan dat de Niedorphal mogelijk in eigen beheer van de stichting
Niedorphal gaat komen. Er worden wat zaken verbouwd in de Niedorphal; kantine
wordt vergroot, er wordt ruimte gemaakt voor dartwedstrijden en er hangen
nieuwe sponsorborden.
Gerda bedankt iedereen voor de gezellige samenwerking de afgelopen jaren.
15. 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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