Algemene Ledenvergadering 5 April 2017
Aanwezig:
M. Voorthuijzen
Elise Jansen
Anja Wever
Jack van Truijen
Imke Glas
Herman van Elst
Loes van der Deure
Susanne van der Hilst
Jane Winder
Sylvia van der Ven

Marga Appel
Ria Kamp
Tanja de Bruin
Carolien Dam
Liane van Langen
Koos van Dam
Monique Zwarthoed
Chantal Wagenaar
Robert Slippens
Marjolein Severijnen

Afbericht:
Yvonne zwart
Peter Zwart
Priscilla Braas

Linda Fernie
Edith Zweed
Christel Homan

1. Welkom
Marjolein Severijnen heet alle aanwezigen welkom.
2. Notulen vorige vergadering
Marjolein vraagt of de notulen van 20 april 2016 een juiste weergave zijn van hetgeen er is
besproken. De notulen van de ALV van april 2016 worden door iedereen goedgekeurd.
3. Het afgelopen jaar
Het afgelopen jaar is succesvol verlopen. Er zijn diverse wedstrijden geweest en veel medailles
gewonnen. De rommelmarkt en de Gemeenschapsveiling waren ook succesvol en alle vrijwilligers
worden daarvoor bedankt. De oliebollengym was zonder oliebollen maar we hopen dat we in 2017
wel oliebollen hebben voor de kinderen.
4. Jaarrekeningen 2014-2015-2016
De penningmeester heeft hier veel werk aan gehad maar het is hem gelukt om de jaarrekeningen te
maken. Niemand van de aanwezigen heeft vragen en/of op- en aanmerkingen op de jaarrekeningen.
5. Advies kascommissie
Namens de kascommissie spreekt Tanja de Bruin over een compleet en kloppend overzicht van de
jaarrekeningen.
6. Decharge jaarrekening 2016
Tanja de Bruin adviseert de aanwezigen om het bestuur decharge te verlenen voor de jaarrekening
2016. Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord.
7. Benoemen kascommissie
Tanja de Bruin geeft aan het nog een jaar te willen doen, Elise Jansen wil de 2e persoon zijn.
Het bestuur bedankt de dames hiervoor.
8. Begroting 2017
De begroting voor 2017 ziet er goed uit, door de diverse activiteiten komt er geld binnen.
We moeten trachten om de recreatie uit te breiden zowel aan de onderkant als aan de bovenkant.
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9. Samenstelling bestuur.
Marjolein Severeijnen heeft aangegeven te stoppen met haar functie als interim –voorzitter i.v.m.
haar aankomende moederschap. Wel blijft zij lid van het bestuur en blijft ze het wedstrijdsecretariaat
doen. We zoeken nu een nieuwe voorzitter die het gezicht van de vereniging is die ook de Gemeente
Opmeer komt.
Tevens heeft Chantal Wagenaar aangegeven dat zij het secretariaat te veel vindt bovenop de andere
taken die zij nu onder zich heeft, zoals oud papier, schoonmaak, rommelmarkt, fietssponsortocht,
ledenadministratie en dan nog alle actie’s die er zo nu en dan zijn. We zijn dus ook op zoek naar een
nieuwe secretaresse.
10. Terugblik recreatie
De grootste slag die we hebben geslagen is de stagiaires die we nu binnen de vereniging hebben.
We hebben mensen van het Horizon College, de ALO en het CIOS.
Een aantal van deze mensen komen uit onze gemeente en dat is fijn voor ons netwerk binnen de
gemeente. Ook brengen deze mensen nieuwe energie en ideeen mee.
De scholen zijn erg tevreden over onze stagebegeleiders.
Ook doen we actief mee aan de Gabberweek en de Sportpas, en hebben we vriendjes en
vriendinnetjesweek om meer kinderen binnen te halen.
11. Terugblik selectie
Monique heeft een mooie presentatie over de wedstrijden regionaal, nationaal en internationaal van
het afgelopen jaar. De samenwerking met andere clubs en de Turngirl wordt benoemd.
De regiotrainingen en turnstages zijn succesvol en leveren geld op, TurnTeam Westfriesland is helaas
niet gelukt.
12. Hulp bij de club
Iedere club draait op vrijwilligers, dus ook de onze. Graag zien wij dat iedereen zijn steentje bijdraagt
als lid van onze club. Wij hebben bijv. Hulp nodig bij de schoonmaak/oud
papier/rommelmarkt/gemeenschapsveiling/Rabo Fietssponsortocht/wedstrijden in onze hal en
daarbuiten/pietengym/oliebollengym enz.
Het bestuur wil graag voor het volgende punt toestemming vragen bij de vergadering van vanavond:
We willen dat ieder lid (per adres) 2 taken doet voor onze club, hiervoor wordt 50 euro geincasseerd.
Zodra de taken zijn vervuld wordt het bedrag teruggestort. Dit zal dan ingaan in het nieuwe seizoen
2017/2018. Ieder kan dan in een rooster die in de maak is aangeven wanneer hij of zij welke taak
gaat uitvoeren.
Van de aanwezigen vraagt iemand zich af of het bedrag niet lager kan: Wij hebben gekeken naar
andere verenigingen en zijn op dit bedrag uitgekomen.
12. Toekomst Kracht en Vriendschap
Het bestuur is positief over en met elkaar en het zou fijn zijn als er nog uitbreiding komt in de vorm
van een nieuwe voorzitter en secretaris.
Voor de toekomst moet er getracht worden de recreatie uit te breiden.
In de zomervakantie staat de vervanging van het licht op de agenda.

Marjolein sluit de vergadering af als voorzitter en bedankt alle aanwezigen,
iedereen wordt uitgenodigd om nog even wat met elkaar te drinken.

