Notulen ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum : dinsdag 28 november 2017, 19:30 uur.

Locatie: Grand Café Java aan het Prins Hendrikplein 7 te Veendam.

Aanwezig bestuur: Joyce Gibcus (voorzitter), Geoffrey Wintraecken (secretaris), Anneke
Doddema (ledenadministrateur), Gerda Besten (penningmeester), Betty Rolf
(activiteitenbegeleidster).
Notuliste: Margreet Hofstetter.

1.

Opening door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur met een welkom aan iedereen
(22 aanwezigen, incl. bestuur + notuliste).

2.

Goedkeuring notulen vorige jaarvergadering.
De notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 26 november 2015 worden zonder
op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.
N.a.v. een vraag m.b.t. het gesprek van het bestuur met Tineke, wordt
geantwoord dat dit gesprek is geweest en dat Tineke in goed overleg heeft
besloten om buiten de vereniging om met een eigen groep door te gaan.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken.
Van de KNGU is de bevestiging binnengekomen dat het contract met de
vereniging per 01-01-2018 wordt beëindigd.
E.e.a. gebeurt op verzoek van de vereniging na een grondige afweging van de
voor- en nadelen van het lidmaatschap van de KNGU.
N.a.v. een vraag m.b.t. het afsluiten van de nodige verzekeringen in de nieuwe
situatie wordt geantwoord dat deze verzekeringen worden ondergebracht bij
Univé tegen dezelfde inhoudelijke voorwaarden als bij de KNGU.
Ook zal de vereniging zelf de Buma/Sena-rechten moeten gaan betalen.
Meer over de beëindiging van het lidmaatschap met de KNGU valt te lezen in
agendapunt 4 van het jaarverslag van de secretaris.

4.

5.

Jaarverslag secretaris.
Het jaarverslag 2016-2017 van de secretaris wordt uitgedeeld en vervolgens
doorgenomen en toegelicht.
Er zijn verder geen vragen en/of opmerkingen.
Het verslag wordt goedgekeurd en ondertekend.
Verslag van de kascommissie.
a. Verslag van de kascommissie.
Flip Nomden verleent namens mede-kascommissielid Willem van Steenwijk
decharge aan de penningmeester.
Hij prijst de penningmeester voor de duidelijke verslaglegging en duidelijke
toelichting.
De kascommissieleden worden op hun beurt bedankt voor hun inzet.
b. Benoeming kascommissie.
Willem van Steenwijk zal nog een jaar als commissielid aanblijven terwijl Mia
Molag als nieuw commissielid wordt benoemd.
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6.

7.

8.

Verslag penningmeester en vaststellen begroting.
De penningmeester deelt de realisatie van de begroting van 2016-2017 alsmede
de begroting van 2017-2018 uit. (NB: het boekjaar loopt van 1 oktober t/m 30
september).
Iedereen kan zich vinden in de realisatie.
N.a.v. de begroting wordt er gevraagd hoe de hoogte van de contributie tot stand
komt. Hierop wordt geantwoord dat het bestuur een voorstel doet en dit voorstel
vervolgens tijdens de Algemene Leden Vergadering ter goedkeuring voorlegt.
Verder wordt er gevraagd of het niet verstandiger is om de contributie van
€ 36,35 te handhaven i.p.v. te verlagen tot € 33,00. Dit met het oog op het
voorkomen van onzekerheid bij de groepen op het moment dat één of meer
groepen onrendabel zijn.
De penningmeester is echter van mening dat de verlaagde contributie vooralsnog
voldoende ruim gekozen is om te voorkomen dat in de situatie van onrendabele
groepen meteen onzekerheid optreedt. Het voorstel blijft daarom om voor het
komend jaar de contributie op € 33,00 te stellen. De aanwezigen gaan hiermee
akkoord.
Tenslotte nog de vraag hoe de gemeente de hoogte van de subsidie aan de
vereniging vaststelt.
Antwoord voorzitter: de gemeente stelt de subsidie vast aan de hand van de door
de vereniging aangeleverde begroting en de realisatie ervan.

Bestuurswijziging per 1-10-2017.
Gerda Besten (penningmeester) en Anneke Doddema (ledenadministratie en
vicevoorzitter) worden, na zich te hebben voorgesteld, met luid applaus van de
aanwezigen verwelkomd als nieuwe bestuursleden.
Geoffrey Wintraecken en Betty Rolf worden eveneens onder luid applaus
aangemoedigd om door te gaan met hun bestuursfunctie. Zij waren immers
aftredend en herkiesbaar.
Wim Angenent is per 1-10-2017 afgetreden. Hij is niet aanwezig tijdens deze
vergadering maar in de laatste bestuursvergadering is afscheid van hem
genomen. Wim werd d.m.v. een boeket bloemen en een cadeaubon hartelijk
dank gezegd voor zijn inzet voor de vereniging.
Kennismaking eventuele nieuwe bestuursleden.
Zie punt 7.
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9.

Rondvraag.
 Als antwoord op de vraag hoelang een kascommissielid aan kan blijven wordt
geantwoord dat dit twee jaar is.
 -N.a.v. een vraag over de mogelijkheid van het kunnen volgen van een valcursus
wordt gezegd dat het bestuur zich hierover zal laten informeren en dat zij hierop
terug zal komen.
 Verder wordt er gevraagd of alle leidsters over voldoende kennis, vaardigheden
en middelen kunnen beschikken op het moment dat er EHBO moet worden
toegepast.
Het bestuur antwoordt hierop dat Alex en Herma zeker een EHBO-diploma
hebben. Wat Petra en Henriëtte betreft zal er navraag worden gedaan.
De EHBO-box die de EHBO-afdeling Wildervank heeft geschonken, ter ere van
het 100-jarig jubileum, staat op de kast van de vereniging in de Sorghvliethal. De
middelen zijn er dus wel.
 Als laatste vraagt een jubilaris van de vereniging of er een mogelijkheid is dat het
verslag van de jaarvergadering vóór in plaats van tijdens de vergadering verstrekt
kan worden, zodat de aanwezigen zich van tevoren wat beter kunnen
voorbereiden. De secretaris zegt toe hier in de toekomst aan te zullen voldoen.
 Afsluitend bedankt deze jubilaris het bestuur voor de gezellige sportmorgen en
het geweldig feest ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum.

10. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. Ze bedankt ieder voor zijn/haar
aanwezigheid, belangstelling en inbreng en wenst allen wel thuis.

PS: Omdat niet iedereen (bijvoorbeeld gebruikers van een Apple-systeem) in staat was om
de filmpjes over de jubileumactiviteiten te bekijken, heeft de secretaris er voor gezorgd
dat deze in de pauze onder het genot van een drankje werden vertoond.

