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7 november 2016
Aanwezig

: Fieke Rijkaart, Georgine van Ettinger, Chantal Helsloot, Willie van Schaik,
Petra Verhoef, Bianca van Beek, Karen Duits, Esther van Elteren, Monique van
Wegen, Marijke Boele, Wendy Kruyswijk, Rija vd Sluiszen, Petra van Vliet
Voorzitter
: Fieke Rijkaart
Notulist
: Petra van Vliet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag ALV 9 mei 2016
4. Voorstellen nieuwe bestuur
5. Voorstel voor een contributie stijging vanaf 1 januari 2017 met financiële uitleg achtergrond
besluit tot stijging
6. Voorstel om over te gaan van een contributie- inning van 2 keer per jaar, naar 1 keer per jaar
(aan het begin van het nieuwe seizoen, na de zomervakantie).
7. Geplande activiteiten
8. Rondvraag
9. Afscheid nemen van het oude bestuur
10. Sluiting vergadering

1. Opening
Iedereen wordt welkom geheten. Agendapunt 9 Afscheid oude bestuur wordt naar voren
geschoven i.v.m. beperkte tijd leden van het oude bestuur.
9. Afscheid nemen van het oude bestuur
Het oude bestuur wordt bedankt voor al hun inzet en er wordt een klein presentje
overhandigd. Ook Georgine krijgt een cadeautje voor haar inzet als secretaris en alle andere
extra taken die ze deed. Er worden nog wat herinneringen opgehaald aan leuke tijden en
moeilijke tijden. En er wordt een leuke foto gemaakt van het oude bestuur.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
● afmeldingen via de mail voor de ALV vanavond
● Stroopwafels zijn bijna allemaal verkocht, nieuwe actie in voorjaar, maar dan 2018.
Het idee is er om bij het kraampje iets extra’s te doen in de vorm van een
demonstratie
● Het bedrag voor de tumblingbaan is bij elkaar gespaard. De airtrack is besteld en
wordt hopelijk voor de kerst geleverd.
3. Verslag ALV 9 mei 2016
Er zijn geen opmerkingen/vragen over de notulen. Deze worden vastgesteld
4. Voorstellen nieuwe bestuur
Het nieuwe bestuur wordt voorgesteld: Fieke Rijkaart (voorzitter), Petra van Vliet (secretaris)
Esther van Elteren (penningmeester), Monique van Wegen (algemeen lid), Georgine van
Ettinger (algemeen lid) en Marijke Boele (algemeen lid).
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5. Voorstel voor een contributie stijging vanaf 1 januari 2017 met financiële uitleg
achtergrond besluit tot stijging
● Verhoging voor alle contributies met 1 euro per half jaar in verband met inflatie
correctie.
● De bovenbouw selectie en zaterdagselectie groepen gaan stijgen naar een tarief van
122,50 euro per half jaar. Dit in verband met het iets meer gelijk trekken van de
selectiegroepen. De onderbouw selectie blijft 118 euro per half jaar betalen. De
onderbouw selectie heeft maar 1 trainster voor de groep staan en de bovenbouw en
zaterdagselectie hebben 2 trainsters voor de groep staan.
6. Voorstel om over te gaan van een contributie- inning van 2 keer per jaar, naar 1 keer
per jaar (aan het begin van het nieuwe seizoen, na de zomervakantie).
● Het voorstel ligt er om de contributie bedragen per jaar te innen. Dit in verband met
het verlagen van het risico dat leden door het jaar heen de club verlaten, waardoor
groepen minder rendabel worden. Het opzeggen zal ook nog maar 1 keer per jaar
mogelijk zijn (vóór 1 juni). De meningen zijn nog wat verdeeld. Besloten wordt om het
wel door te voeren met de mogelijkheid dat er financiele afspraken gemaakt kunnen
worden met de penningmeester voor betalingsregelingen.
7. Geplande activiteiten
● Op donderdag 1 december is er pietengym, georganiseerd door de activiteiten
commissie. Leeftijd is t/m 7 jaar. Er wordt een parcours uitgezet en sinterklaas komt
met zwarte pieten.
● 25 maart 2017 zijn de clubkampioenschappen (Marijke niet aanwezig)
● 4 februari 2017 moeten SSS de voorwedstrijd in Oudewater organiseren. Hiervoor
wordt een lijst bekeken met taken die we moeten vervullen en ouders gevraagd om te
helpen.
● Er komen nog activiteiten in de kerstvakantie en eventuele andere vakanties, de
commissie is daar momenteel nog mee bezig.
8. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
● Er moet nog geregeld worden dat voor het oude bestuur geen bondscontributie meer
betaald wordt, wel voor het nieuwe bestuur en voor de juryleden en voor Jan (mocht
hij dan nog eens komen invallen is het geregeld voor de verzekering)
● Bij het loket staat Georgine nog als secretaris, dit moet nog gewijzigd worden.
● Sponsorklicks is aangemaakt voor extra clubinkomsten. Er komt hierover een mail
naar alle leden.
● Er gaat door Petra geinventariseerd worden bij elke groep, welke nieuwe materialen
er gewenst zijn.
10. Sluiting vergadering
Iedereen wordt bedankt voor haar aanwezigheid.

