Verslag Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 april 2013 in de Zomergaard.
Aanvang: 20.30 uur
Aanwezig: Bestuur:Willy van Schaik,Georgine v. Ettinger, Karen Duits en Chantal Helsloot.
Leden: Wendy Jonkman, Lia Bergstra, Chantel Buijs, Edith Vroege, Hilde van
Bergen, Ella Buijserd.
Afwezig met kennisgeving: Jeanette Helder, Bianca van Beek
agendapunt
1. Opening
2. Ingekomen
stukken en
mededelingen

3. Verslag ALV
18-4-2012
4. Jaarverslag
2012

Afspraken/besluit
Secr. Georgine v. Ettinger opent de vergadering
• Verslag Kascontrolecommissie
• Aantal leden per 1-1-2013: 229
• Sportraad Lopik: Verkiezing vrijwilliger van het jaar.
• Advies Sportraad Lopik nieuwe subsidieverordening.
• Workshop: “Meer vrijwilligers in kortere tijd”: Wendy
Jonkman gaat erheen op 15 mei. Laptop meenemen.
• Verslag wordt vastgesteld
•

Jaarverslag wordt goedgekeurd

Financieel
verslag 2012

•

Penningmeester Karen Duits geeft uitleg financieel
verslag 2012 .

Verslag
kascontrolecommissie 2012

•

5. benoeming
nieuwe
kascontrolecommissie
6. Bestuursverkiezing

•

Verslag kascontrolecommissie: Mevr.Jacqueline den Hoed
en Mevr. Martijn van der Vlist, de administratie is in orde
bevonden en er wordt verzocht om de penningmeesters
Jeanette Helder en Karen Duits décharge te verlenen voor
het boekjaar 2012.
Kascontrolecommissie 2013: Mevr.Ella Buijserd en mevr.
Jacqueline den Hoed.

•
•
•
•
•
•
•

7. Financiën
•
a) Voorstel:
contributie- •
verhoging
8. Toekomstplannen

•

Aktie

Secretaris: Georgine van Ettinger: herkozen voor 1 jaar.
2e penningmeester Karen Duits: herkozen
Penningmeester Jeanette Helder: afgetreden, blijft nog aan
tot einde van het seizoen.
Ledenadministratie Barbara Kruijt: herkozen
Bestuurslid Willy van Schaik: herkozen
Bestuurslid Bianca van Beek: herkozen
Wendy Jonkman wordt gekozen als bestuurslid
Voorstel: contributieverhoging van € 1,00 per lesuur per
half jaar.
Wordt aangenomen: Gaat in per 1 januari 2014.

Karen

Grote Clubactie in september:
- voorstel om de kinderen geld te geven voor de
verkoop van een lot. Dat doen we niet.
- De lotenverkopers kunnen een sporttas verdienen met
logo SSS en eigen naam erop geborduurd: € 0,50 per
verkocht lot

Georgine

•
•

9. rondvraag

10. sluiting

•
•

Springdagen in oktober:
- We gaan er dit jaar niet heen.
- We hebben genoeg jubileumactiviteiten
Jubileum 50 jaar SSS:
- 1 juni fietsen, puzzeltocht voor senioren
- Chinees eten na afloop
- Volgende week briefjes mee in de lessen.
- Circusoptreden: 28 september 2013
- Vrijwilligers circus: Ella Buijserd, Danielle Kouwen.
- Hilde van Bergen kunnen we altijd vragen.

Mevr. Chantel Buijs: (selectie)
- vraagt uitleg over uitslag CK
- de plaats niet op het diploma vermelden
- idee om de kinderen oefenstof te laten doen van
volgend jaar
- is er uitbreiding van turnuren mogelijk?
• Mevr. Ella Buijserd: (selectie)
- kijken naar het tijdstip van de training
- kinderen van het MO kunnen soms moeilijk op tijd
zijn
- Het heeft onze aandacht.
- De turnsters mogen 6 x missen. Daar houden ze zich
aan.
- Er is gezegd als je meer gaat trainen dan ga je een
divisie hoger.
• Mevr. Edith Vroege: (selectie)
- We hopen dat de grote meiden blijven, om eventueel
mee te doen aan cursussen.
- Is er een mogelijkheid om samen te gaan met trainen?
In je achterhoofd houden.
• Lia Bergstra: heeft alles doorgegeven aan Sportdorp
Lopik.
Georgine bedankt iedereen voor hun belangstelling en
inbreng.

