Verslag Algemene Ledenvergadering op woensdag 16 april 2014 in de Zomergaard.
Aanvang: 20.30 uur
Aanwezig: Bestuur:Willy van Schaik,Georgine v. Ettinger, Chantal Helsloot, Bianca van
Beek, Wendy Jonkman, Barbara Kruijt
Leden: Lia Bergstra, Ella Buijserd, Jeanette Helder
Afwezig met kennisgeving: Karen Duits, Coby Guijt
agendapunt
1. Opening

2. Ingekomen
stukken en
mededelingen

3. Verslag ALV
17-4-2013

4. Jaarverslag
2013
Financieel
verslag 2013
Verslag
kascontrolecommissie 2013

5. benoeming
nieuwe
kascontrolecommissie
6. Bestuursverkiezing
7. Financiën
a) Voorstel:
contributieverhoging
b) Herinnering
en aanmaning:
wat te doen?

8. Toekomstplannen

Afspraken/besluit
Aktie
Secr. Georgine v. Ettinger opent de vergadering
We nemen afscheid van Jeanette Helder met een kadobon en een
bloemetje. Ze is 10 jaar penningmeester geweest.
• Verslag Kascontrolecommissie
• Aantal leden per 1-1-2014:
• Mail van Coby Guijt: de dames van de woensdagmorgen
groep zijn erg blij dat ze nu in de Schouw gymen
• .
• Mevr. Buijserd vraagt of de tijden van de trainingen nog
worden aangepast. Ivm de middelbare schooltijden.
Volgende week is er TC vergadering samen met het bestuur
en komt deze vraag aan de orde. De financiën goed in kaart
brengen en voorleggen aan de ouders. Samenwerking met
Benschop?
• Verslag wordt vastgesteld
• Jaarverslag wordt goedgekeurd
•

Penningmeester Wendy Jonkman geeft uitleg financieel
verslag 2013. Er is een verlies vanwege het jubileumjaar en
er zijn veel nieuwe toestellen aangeschaft

•

Verslag kascontrolecommissie: Mevr.Jacqueline den Hoed
en Mevr.Ella Buijserd hebben de administratie is in orde
bevonden en er wordt verzocht om de penningmeesters
Wendy Jonkman en Karen Duits décharge te verlenen voor
het boekjaar 2013.
Kascontrolecommissie 2014: Mevr.Ella Buijserd en Dhr.
Alfred den Hoed.

•

•

Bestuurslid Chantal Helsloot: herkozen

•

a) Voorstel: contributieverhoging van € 1,00 per lesuur per
half jaar.

•

Wordt aangenomen: Gaat in per 1 januari 2015.

•

b)Voorstel: 1e herinnering: € 2,50 per post
2e herinnering: € 5,00 per post
3e herinnering: € 10,00 bellen

•
•

Voorstel wordt aangenomen
27 juni 2014: discozwemmen in zwembad Lobeke te Lopik.
Eigen bijdrage: € 1,00

Karen

•
•

9. rondvraag

•
•
•
•
•
•

•
10. sluiting

22-4-14
GvE

Grote Clubactie in september:
- We kijken nog waar de opbrengst voor wordt gebruikt
Lopikse Springdagen 22 oktober:
- We vragen eventueel Benschop en Polsbroek om mee te
doen. (op tc vergadering voorstellen)
Sinterklaasfeest november 2014: Sinterklaas: Peter Kruijt?
Barbara: wil graag haar mailadres op het inschrijfformulier
Wendy neemt volgende week de
vrijwilligersovereenkomsten mee.
Lia Bergstra: Graag meer belangstelling voor de peuters en
de kleuters..
Ella Buijserd: andere tijden voor de selectie
Bianca:
- punten voor de tc vergadering
- Rosalie vragen voor de assistentencursus.
- Kijken wie er nog meer geschikt is en wil
- Voor de vervolgopleiding nog geen gegadigden
- Samen met Chantal in gesprek met Jan de Jong (morgen)
en volgende week dinsdag met Rija
Georgine: zijn er nog bestellingen van de tassen: 6 stuks

Georgine bedankt iedereen voor hun belangstelling en inbreng.

