Verslag Buitengewone Ledenvergadering op maandag 15-12- 2014 in de Zomergaard.
Aanvang: 20.30 uur.
Aanwezig: Bestuur:Willy van Schaik,Georgine v. Ettinger, Chantal Helsloot, Bianca van
Beek en Karn Duits.
Leiding: Fieke Bergstra en Henrieke van Leeuwen
Leden: mevr.J. den Hoed, mevr. C.Timmer
Afwezig met kennisgeving: Barbara Kruijt, Mevr.E.Vroege, Mevr. P. Scheffer
agendapunt
1. Opening
2. ingekomen
stukken en
mededelingen

Afspraken/besluit
Secr. Georgine v. Ettinger opent de vergadering
• Mails van mevr.E.Vroege en mevr.P.Scheffer.
• Mail van Petra van Vliet
• 5 januari 2015 gaan Fieke en Bianca samen naar het
kinderdagverblijf. Henrieke is er dan ook.
• 12 januari 2015: Bianca en Fieke maken samen een
jaarplanning: gymmieturnen, activiteiten, instuif
3. Financiën
Uitleg van Karen
• Minder subsidie en minder leden.
• Instuif heeft wel wat leden opgeleverd, volgend jaar wordt
duidelijk hoeveel.
• We zijn de laatste jaren niet meegegaan met de verhoging
van de zaalhuur.
• De echte wedstrijdkosten ( leiding + reiskosten) liggen veel
hoger dan de inkomsten.
• Mevr.C.Timmer vindt 10% verhoging van de contributie te
veel. Kunnen we navragen of voor de seniorenleden de
bondscontributie noodzakelijk is? Kan het ook zonder?
• Het voorstel van 10% contributieverhoging m.i.v. 01-012015 wordt aangenomen.
• Het inschrijfgeld wordt verhoogd naar € 10,00
4. Toekomst SSS • Volgens mevr.J.den Hoed heeft SSS een imago probleem.
Men denkt dat er teveel aandacht gaat naar de selectie.
• Hoe maken we het leuker voor de recreanten.
- kleine wedstrijden onderling
- via de Bond: springwedstrijden en mini 3-4 kamp
- demo als laatste les
- gymmieturnen
• Aandachtspunten:
- juryleden - selectie
- lesprogramma
- kijklessen
- demo’s
• In de toekomst moeten de hulpjes niet meer betaald worden.
Dat kan niet ineens. Agendapunt bij de Algemene Ledenvergadering van 2015. Uitleg geven aan de voorturnsters
eventueel met ouders erbij.
5. Rondvraag
• Er komt een jurycursus in Lexmond: Henrieke van Leeuwen
Mevr. J Wagenvoord
• Henrieke heeft belangstelling voor de opleiding C licentie
6. Sluiting
Secr. Georgine v. Ettinger sluit de vergadering.

Aktie

