Notulen Algemene Leden Vergadering 3 juli 2017
_______________________________________________________________________________________
Agendapunten:
1
Opening
2
Vaststelling notulen vorige vergadering (28 juni 2016)
3
Benoeming bestuursleden/aftreden bestuursleden
4
Vaststelling jaarverslag
5
Verslag kascommissie
6
Vaststelling jaarrekening
7
Benoemen kascommissie
8
Rondvraag

Notulen:
1. Opening
De voorzitter heeft de aanwezigen welkom en dankt iedereen voor zijn komst.
2. vaststelling notulen vorige vergadering (28 juni 2016)
Er zijn geen vragen of opmerkingen nav de notulen, waarmee de notulen hierbij definitief zijn goedgekeurd.
3. benoeming bestuursleden/aftreden bestuursleden
Zoals bekend zijn Conny Zwaart en Mariska Zwaart gestopt met bestuurstaken. Zij zijn hierbij dan ook officieel
afgetreden.
Het huidige bestuur bestaat uit:
Ruud Marsman (penningmeester)
Marjo ten Brummel (alg. bestuurslid)
Irene Jutten (alg. bestuurslid)
Bianca Bouwhuis (alg. bestuurslid)
Monique Wellink (secretaris)
Caroline Wichems (voorzitter)
Willemien Bons (alg. bestuurslid)
Angela Nijboer doet de ledenadministratie.
Caroline en Willemien worden hierbij formeel benoemd nu er geen bezwaren zijn.
4. Vaststelling jaarverslag
Met het huidige bestuur zijn diverse zaken opgepakt, meegedaan aan acties, communicatie dmv vernieuwde
website en de nieuwsflits. De actie van de Rabobank, Hart voor Salland (opbrengst 384 euro), Jumbo
Spaaractie (1000 euro).
Dit jaar hebben er weer evenementen plaats gevonden, zoals: Onderlinge Wedstrijden, Uitvoering en
Danceshow.
Het aantal leden is momenteel 280. Dit is een kleine stijging ten opzichte van vorig jaar.
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Financiële zaken (agendapunt 5, 6 en 7)
Het financieel overzicht 2015-2016 is opgemaakt door Gerard Wieferink. Conny en Angela hebben veel
achterstand weggewerkt. Er zijn nu nog een paar kleine zaken om bij te werken.
Naar aanleiding van de contributieverhoging ingevoerd per 1 januari 2017; zijn meer inkomsten gegenereerd.
De kosten daarentegen zijn lager. Dit betekent dat er een positief resultaat is.
Dit maakt dat we op een goede manier verder kunnen. Het is het streven van de penningmeester om meer
met een begroting te werken voor komend seizoen.
De vragen die gesteld worden omtrent de cijfers worden beantwoord.
Eén van de aanwezige leden vraagt hoe je het positieve resultaat precies moet zien als je het omrekent per
lid? De penningmeester zal dit nader uitzoeken.
Daarnaast wordt gevraagd wie decharge verleend nu er geen kascontrole heeft plaatsgevonden en de
jaarrekening niet getekend is. Omdat tijdens de vorige ALV geen kascommissie is benoemd, heeft deze extra
controle niet plaatsgevonden. De jaarcijfers zijn opgesteld door een externe deskundige. De penningmeester
zal verder uitzoeken/afstemmen wat in dit geval de juiste weg is. Indien wenselijk wil Franciska Peters
plaatsnemen in de kascommissie en de controle uitvoeren.
Rondvraag
Geen bijzonderheden.

_____________________________________________________________________________________
info@rgvkwiekraalte.nl

www.rgvkwiekraalte.nl
Pagina 2 van 1

rgvkwiekraalte

