Verslag van de Algemene Ledenvergadering van G&A, gehouden
op 25 september 2019 in de Boerhoorn te Rolde.
Aanwezig:

Lilian Wekema , Anneke Meijer(notulist), Johan Magnus,
Marinda Hagen,
Annemieke van Bolhuis, Martine Klok,
Amieke Bel, Janna Speelman
Afmelding van:
Marja Luyke, Carla Benjamins, Mirjan Pots, Ida Doorn

01.)

Opening

De voorzitster (Annemieke van Bolhuis) heet iedereen welkom op de algemene
ledenvergadering van G&A en noemt dat er een aantal berichten van verhindering
zijn ontvangen (zie boven).
02.)

Verslag vorige algemene leden vergadering

Er zijn geen vragen of opmerkingen op het verslag en deze wordt goedgekeurd en
vastgesteld. Met dank aan notulist Anneke.
03.) Vacature secretaris/ bestuursleden van dienst
In de vorige ALV hadden secretaris Anneke Meijer en algemeen lid Lilian Wekema
aangegeven te willen aftreden. We hebben 3 aanmeldingen gekregen na diverse
oproepen. Namen: Carla Benjamins, Martine Klok en Amieke Bel. Hiermee zijn alle
vacatures in het bestuur opgevuld. Bij deze wordt Carla als Secretaris benoemd met
Martine als ondersteuning. En Amieke als bestuurslid van dienst. Allen welkom en
dank.
Anneke en Lilian worden bedankt voor hun inzet met een bos bloemen en een
lekkernij. De eerstvolgende bestuursvergadering is de overdracht.
04.)

Financieel verslag 2018-2019 en decharge kascommissie

Johan geeft aan dat de kascommissie, bestaande uit Mirjan Pots en Ida Doorn,
inzage in de financiële bescheiden hebben gehad en er geen onduidelijkheden zijn
geconstateerd. Er wordt decharge verleend. Janna Speelman stelt zich beschikbaar
als lid van de kascommissie.
Vervolgens geeft Johan uitleg over het financieel verslag over het verenigingsjaar
2018-2019. G&A heeft een goed jaar gedraaid. Het verschil met de voorgaande jaren
is de opbrengst van de badeendenrace, die dit jaar niet gehouden is, omdat er geen
mensen te vinden waren voor organisatie hiervan.
05.)

Begroting 2019-2020

Johan geeft een uitleg op een redelijke begroting.
De contributie blijft gelijk, er komt geen contributieverhoging.
De verwachting in de begroting met betrekking tot de Grote Club Actie en de
Rabobank Clubkas zijn bewust laag aangehouden.
De uitgaven met betrekking tot de trainer gaan omlaag.
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Als het gaat om materiaalkosten houden we 6000,- euro aan, i.v.m. de mogelijke
aanschaf van een nieuwe trampoline.
06.) Contributie
De contributie blijft gelijk. Mocht er komend jaar geen sponsoractie komen, dan kan
het zijn dat volgend jaar een contributieverhoging wordt doorgevoerd. Dit voorstel
wordt aangenomen.
07.)

Aanschaf nieuwe materialen

De huidige trampoline is in het bezit van G&A. De kwaliteit van de trampoline wordt
minder. De wens bestaat om mogelijk dit seizoen een nieuwe trampoline aan te
schaffen. De kosten hiervoor zullen ongeveer 6000,- euro zijn.
De trainers hebben een inventarisatie gedaan voor nieuwe materialen: daarmee
loopt nu een aanvraag bij de gemeente voor een 4e dikke landingsmat, een oefen
evenwichtsbalk op lage voeten, een gymblok en oefenklossen (handstandklossen).
08.)

Vacature turnen vrijdag en zaterdag

Er is een vacature voor de selectietraining op de vrijdag en zaterdag.
Wie weet nog iemand? Houdt ogen en oren open.
Kira is bezig voor licentie 3, zij geeft nu les op vrijdag met Lilian als stagebegeleider.
Zij is nog te jong om alleen (mocht ze klaar zijn) voor de groep te staan. We willen
Kira graag behouden voor de toekomst.
09.)

Sponsoring

We zoeken nieuwe leden voor de sponsorcommissie. Zonder nieuwe commissie
moet overwogen worden om de noodzakelijke inkomsten rechtstreeks van de
leden te vragen.
•
•
•
•

Acties in het jaar
Grote clubactie
(ongeveer 1000 euro)
Rabobank clubkas campagne
(ongeveer 200 euro)
Jumbo spaaractie
(ongeveer 200 euro)
Grote eigen georganiseerde actie
(ongeveer 3000 euro)

Vooral wordt nu eerst gevraagd wie de eigen georganiseerde actie wil regelen.
Afgelopen jaren is dat de badeendenrace geweest. Wie wil nu deze voortzetten, of
iets anders organiseren?
Tot op heden hebben nog geen nieuwe mensen zich gemeld voor een eventuele
sponsorcommissie.
Een voorstel is ook om een sponsoractie te doen als er wat nieuws moet worden
aangeschaft. Meerdere voorstellen worden gedaan.
Ook wordt er gesproken over een soort afkoping van een vrijwilligersfunctie.
Het bestuur neemt dit allemaal mee in een volgende bestuursvergadering.
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10.)

Wat verder ter tafel komt

Johan: De statuten van de vereniging waren oud, deze zijn recentelijk aangepast en
ter inzage gepresenteerd. De ALV geeft algemene goedkeuring hieraan.
De statuten worden geplaatst op nieuwe website.
Eenn vader van een gym lid maakt een nieuwe website, die ook op mobiele telefoons
en tablets makkelijker en overzichtelijker is.
11.)

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21:11 uur – met dankzegging
voor de positieve inbreng van iedereen – de vergadering.
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