Notulen Algemene Leden Vergadering 18 juni 2018
_______________________________________________________________________________________
Agendapunten:
1
Opening
2
Vaststelling notulen vorige vergadering (3 juni 2017)
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 (3 juli 2017)
Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. de notulen, waarmee de notulen hierbij definitief zijn goedgekeurd.
3. benoeming bestuursleden/aftreden bestuursleden
Het huidige bestuur bestaat uit:
Ruud Marsman (penningmeester)
Irene Jutten (alg. bestuurslid)
Bianca Bouwhuis (alg. bestuurslid)
Monique Wellink (secretaris)
Colette Koggel (aspirant-voorzitter)
Ingrid Wolff heeft de ledenadministratie overgenomen van Angela Nijboer.
In de afgelopen periode zijn afgetreden:
Marjo ten Brummeler, Willemien Bons en Caroline Wichems.
Colette is hierbij officieel benoemd als voorzitter, nu er door de aanwezige leden geen bezwaar wordt
gemaakt.
4. Vaststelling jaarverslag
Acties/evenementen/veranderingen afgelopen jaar:
- Streetlive, Sinterklaasfeest, Onderlinge Wedstrijden, Uitvoering en Danceshow in Hoftheater
- Nieuwe discipline gestart binnen Kwiek: Bodyshape o.l.v. Gerda Bos
- Actie van Rabobank “Hart voor Salland” ( opbrengst €537,24 )
- Opening Sportcomplex Nieuw Tijenraan; verhuizing van disciplines acrogym en gym/turnen naar de
nieuwe locatie.
- Voor het nieuwe seizoen moet een vervangende locatie voor de Boemerang worden gezocht
- De privacy policy van de vereniging wordt op de site gepubliceerd

_____________________________________________________________________________________
info@rgvkwiekraalte.nl

www.rgvkwiekraalte.nl
Pagina 1 van 1

rgvkwiekraalte

-

Het ledenaantal is ongeveer 270.

Financiële zaken (agendapunt 5, 6 en 7)
De resultaatrekening en de balans 2016-2017 wordt uitgereikt. Er zijn geen grote verschillen (ledenaantal,
accommodatiekosten en contributies zijn nagenoeg gelijk. Leidingkosten zijn iets lager, bondscontributie is
iets verhoogd, subsidies zijn iets verlaagd.) Locatie voor lessen Dance wordt voor komend seizoen een
uitdaging.
Er wordt opgemerkt dat de kosten voor opslagruimte hoog zijn. Eventuele mogelijkheden worden onderzocht.
De kascommissie heeft haar goedkeuring gegeven over de boekhouding 2017. Tevens wordt de oproep
gedaan wie, naast Francisca Peters, plaats wil nemen in de kascommissie.
Rondvraag
Geen bijzonderheden, behalve vragen en tips over de indeling van het lesrooster voorkomend seizoen.
De voorzitter doet nog een oproep voor hulp bij de organisatie van de evenementen en sluit de vergadering
om 21.23 uur met dank aan alle aanwezigen voor de tijd en input.
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