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Notulen Algemene Ledenvergadering
Woensdag 11 mei 2016, Geuzenkwartier
Aanwezig: 22 leden
1.

Opening

Lisette opent de 83e ledenvergadering en heet Iedereen welkom in het bijzonder de erevoorzitter
Hans Cloo.
Berichten van verhindering:
Einar Sekeris, Marianne Ockeloen, Chantal van Meel.
2.

Ingekomen post

Verklaring Kascontrole Commissie, zie ook agendapunt 6.
3.

Notulen jaarvergadering 2015

Wijzigingen:
- p1, agendapunt 5, 4e punt: het gaat hier om de bondscontributie.
- p3, 3e alinea: “aangehouden” en “Hoe hoog dat is…”
Met deze tekstuele aanpassingen worden de notulen goedgekeurd.
4.

Jaarverslag 2015 van het bestuur

Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
5.

Financieel jaarverslag 2015

Toelichting door Frank:
Het resultaat pakt wederom positiever uit dan er was begroot.
Aanvullende informatie:


De Clubactie en Boni-actie gaven een welkome extra financiële bijdrage. Dank hiervoor aan
allen die hieraan hebben meegewerkt!



Dit jaar is er een grotere uitgave geweest, deels nog vanwege wensen/uitgaven vanuit 2014
die naar de balans waren overgeheveld.



De rente is niet hoog maar toch gewenst.



De contributies zijn dit jaar fors hoger dan begroot, de oorzaak ligt bij de Bondscontributie.
De Bondscontributie wordt tegenwoordig per kwartaal door de KNHU geïnd. Daarnaast heeft
de KNGU een indexatie en een eenmalige contributieverhoging doorgevoerd van vijf euro per
lid per jaar.



Representatiekosten zijn dit jaar hoger omdat we als bestuur gemeend hebben het vertrek
van de selecties niet zo maar voorbij te laten gaan. We hebben alle selectieleden een
herinnering aan Sport Vereent gegeven en een BBQ.

Het jaarverslag wordt door de aanwezigen goedgekeurd.
6.

Verslag kascontroleleden

De controle is uitgevoerd en goedgekeurd door de kascontrole leden, Einar Sekeris, Thijs Manten en
Dinie Weijman.
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7.

Benoeming kascontroleleden

Als iemand zich wil aanmelden om deze controle te doen, dan graag melden bij Frank. Is dit niet het
geval, dan de vraag aan degene die het dit jaar hebben gedaan. Ze geven hiervoor toestemming.
8.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter
Secretaresse
Penningmeester
2e Penningmeester
Lid algemene zaken met technische taken
Lid PR en communicatie
Hoofd technische zaken
Lid algemene zaken met administratieve taken

vacature
Juul Groen (niet herkiesbaar, vacant)
Frank Jansen
Henri Huijting
Nel de Rooij
Lisette Oudhof
vacature
vacature

Er heeft zich een nieuwe kandidaat gemeld voor de functie van Secretaresse, Pam van Woudenberg.
Dit is reden geweest voor Juul vanwege gezondheidsreden zich niet herkiesbaar te stellen. Het
bestuur zal op een passende wijze op een ander moment Juul bedanken voor de jaren inzet voor
Sport Vereent.
De ALV stemt met applaus in met de toetreden van Pam van Woudenberg tot het bestuur.
9.

Jaarverslag technische commissie

Het verslag is gemaakt door productgroepen recreatie en selectie. Complimenten omdat het er erg
goed uitziet. Karen (selectie) en Henri (recreatie). Henri dankt Ria voor haar inbreng.
Tekstueel verslag recreatie:
Winnaar verenigingsbeker: Flore moet zijn “Fiore (Westbroek)”
Voor de selectie is dit het laatste verslag.
10. Jaarverslag jeugdcommissie
De jeugdcommissie heeft voor het eerst zelf haar jaarverslag gemaakt, dank aan Tamara.
Leden JC, Tamara, Isabel, Chantal en Sylvia.
11. Benoeming jubilarissen
Dit jaar zijn er zeven jubilarissen, welke door de ALV in het zonnetje worden gezet.
45 jaar: Jolanda van der Linden en Marianne Ockeloen
35 jaar: Laura Hofman
30 jaar: Nel Rietveld
25 jaar: Dinie Weyman en Paula Hogervorst
10 jaar: Isabel van Soest
12. Begroting 2016 (inclusief contributie verhoging)
Het grootste struikelblok voor dit jaar is de bondcontributie. In 2015 heeft de KNGU naast de
normale indexering een contributieverhoging doorgevoerd van 5 euro per lid per jaar. Om deze
verhoging te kunnen financieren wordt een contributie verhoging voorgesteld.
Contributie voor leden t/m 15 per kwartaal een verhoging van € 1,80. De nieuwe contributie wordt
€ 30,00 per kwartaal.
Contributie voor leden 16 jaar en ouder per kwartaal een verhoging van € 2,10. De nieuwe
contributie wordt € 42,00 per kwartaal.
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Inschrijfgeld wordt tevens verhoogd naar:
Leden t/m 15 jaar € 12,50 en leden 16 jaar en ouder € 15,00.
De ALV gaat met deze contributieverhoging akkoord, dit houdt in dat ingaande het 3e kwartaal de
nieuwe contributie zal worden geïnd. Voorwaarde is wel dat de leden via alle bekende communicatie
middelen worden geïnformeerd.
De ALV stemt unaniem in met de contributie verhoging.
Toelichting op de rest van de begroting:
De inkomsten zijn zuinig begroot, maar de uitgaven zijn op een realistisch niveau gebracht. Hierdoor
is het resultaat negatief, maar dit is voor Sport Vereent uit de algemene reserve op te brengen.
Vraag van Dinie: Clubblad is dunner maar de kosten/uitgaven zijn niet lager, hoe kan dit?
Antwoord Frank: In de post zijn niet alleen het Clubblad in meegenomen, maar ook de kopieerkosten
van de printers (drumkit/toner enz).
De ALV is akkoord met de begroting en dankt de penningmeester voor zijn werk.
13. Wat verder ter tafel komt
Er zijn verdere geen onderwerpen op dit punt.
14. Rondvraag
Anouk vraagt of er geen digitale jaarplanner kan worden opgemaakt, is handig voor de leden. Wordt
als een goed idee gezien, maar wordt op de site van Sport Vereent per komende activiteit vermeld.
Nel heeft vernomen dat de kosten voor de huidige turnpakjes (meisjes/dames) per 1 juli 2016
worden verhoogd. De nieuwe tarieven zijn nu nog niet bekend.
15. Sluiting
Om 22.30 uur wordt de vergadering gesloten.
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