Notulen Algemene ledenvergadering 28 juni 2016
___________________________________________________________________
Aanwezig:
Conny Zwaart, Mariska Zwaart, Monique Wellink Bianca Bouwhuis,
Irene Jutten, Ruud Marsman, Frans Bongertman, Marian Vinke, Moniek
Besten, Mireille Groot Koerkamp, Sanne Koerhuis, Echica Hagen,
Patricia, Jansman, Marjo ten Brummel, Chantal ten Brummel.
Voorzitter:
Mariska
Notulist:
Monique
___________________________________________________________________
Opening:
Mariska opent de vergadering om 20.06 uur, locatie Stuntcamp en heet iedereen welkom. Door
overlijden van de schoonvader en opa van Conny en Mariska waren we genoodzaakt de geplande
ALV van 13 mei te annuleren.
Kwiek gaat door:
Kwiek kan doorgaan! Na veel inspanning en overleg zijn er voldoende mensen opgestaan om een
bestuur te kunnen vormen.
Notulen vorige vergadering:
Er zijn geen op- of aanmerkingen gemaakt over de notulen van 20 maart 2015. Daarmee zijn de
notulen hierbij goedgekeurd.
Benoeming niewe bestuursleden:
Mariska stelt de nieuwe leden voor. Waarbij ieder afzonderlijk zichzelf kort voorstelt.
Monique Wellink: secretaris
Bianca Bouwhuis: algemeen bestuurs lid
Irene Jutten: algemeen bestuurslid
Ruud Marsman: algemeen bestuurslid
Angela: ledenadministratie
Patricia Jansman: algemeen bestuurslid
Marjo ten Brummel: algemeen bestuurslid
Conny Zwaart: penningmeester
Mariska Zwaart: voorzitter
Het nieuwe bestuur is formeel benoemd nu er geen bezwaar is gemaakt.
Verslag kascommissie:
Mireille Groot Koerkamp doet kort verslag van de bevindingen van de kascommissie. Kortgezegd; de
stukken zien er goed uit er zijn geen bijzonderheden geconstateerd.
Wel wordt de opmerking gemaakt dat het prettig is om een ledenlijst toe te voegen. De kascommissie
heeft nu niet kunnen controleren hoeveel leden er zijn en of alle contributie is geïncasseerd. Conny ligt
nog toe dat alle uitgevallen posten handmatig worden opgepakt, voor zover dit nog mogelijk is. Er is
door omstandigheden een achterstand ontstaan, deze zal zoveel mogelijk worden rechtgetrokken.
Het jaarverslag:
Het afgelopen jaar was een stormachtig jaar. In maart 2015 overname bestuur waarbij binnen korte
tijd slechts 3 bestuursleden overbleven. De toekomst van de vereniging was lange tijd onzeker.
Uiteindelijk is het gelukt om voor het nieuwe seizoen een nieuw bestuur te vormen met voldoende
mensen. De evenementen zoals het sinterklaasfeest, gymnatron, de onderlinge wedstrijd en de
Dance!show hebben allemaal door kunnen gaan mede vanwege de inzet van de leiding. Voor de
financiële zaken is externe hulp gezocht en gevonden zodat de cijfers in ieder geval gepresenteerd
kunnen worden.
Financiële zaken
Conny deelt de totaaloverzichten uit en geeft een toelichting.
Het aantal leden is iets gestegen, in mei 2016 is het ledenaantal 257.

Conclusie is dat de cijfers van de vereniging op dit moment in de min staan. Uiteraard is het van groot
belang dat dit kostendekkend zal moeten worden, met de ambitie om in de plus te komen.
Een aantal opties hiervoor worden genoemd. Het nieuwe bestuur zal dit verder uitwerken en gestelde
vragen worden door Conny beantwoord.
Contributievoorstel:
Het huidige voorstel is om de contributie met € 15,- te verhogen, behalve voor de Galm, dit is € 5,-.
Het voorstel wordt door de aanwezigen goedgekeurd.
Rondvraag:
Geen bijzonderheden.
Mariska sluit de vergadering om 21.07 uur!

