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Aanwezig

Britta Haneveld, Ellen Verheul, Sylvia Westerhof, Stefanie van der Lans,
Danielle Weijgertse, Pieter van der Roest (Voorzitter) en Wopke van Os
(Secretaris, verslag)

Afwezig (met kennisgeving) Jamina vd Ende, Diana Heuvink, Arie Gravesteijn, Pauline Nederend
(Penningmeester), Marvin de Kempenear, Fleur Blijleven
1

Opening
Pieter opent om 20.15 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Dit zal een bijzondere vergadering worden
omdat het de laatste is aan het begin van het kalender jaar. De eerst volgende algemene leden vergadering volgt
aan het begin van het turn seizoen.

2.

Post en ingekomen stukken
KNGU. Er volgt een uitwisseling van informatie over de financiële situatie van de KNGU. De KNGU moet gaan
bezuinigen, en de contributie gaat omhoog met 6,50 euro per lid. Sommige verenigingen zijn geen lid meer van de
KNGU, met als consequentie dat die niet meer kunnen deelnemen aan KNGU wedstrijden.

3.

Vaststellen van de notulen ALV 2015
De notulen worden goedgekeurd

4.

Secretarieel jaarverslag2015
Zie bijlage: Algemene Leden Vergadering 2016-01-14 Seretariaawerslag.docx
Wopke leest voor uit eigen werk. Alle opmerkingen uit de vergadering zijn verwerkt in de bijlage

5. Jaarverslag van de Teehnische Commissie
Het Jaarverslag wordt in volgorde doorgenomen. De A-Selectie is dit jaar gedeeltelijk gestopt en zal volgend
seizoen helemaal stoppen. Voor het overige z'rjn alle groepen zeer enthousiast. Alle groepen zijn goed gevuld en

hebben wachtlijsten.

6.

Financieeljaarverslag, plus begroting voor volgend seizoen
Het financieel overzicht is door Berny vd Wind en Jamina van den Ende gecontroleerd en akkoord bevonden.

Vanuit de penningmeester komt er een vraag of de contributie verhoogd kan worden gezien de verhoging van de
KNGU en de verwachtte verhoging van de zaalhuur. Het voorstel van 5 euro per halfjaar wordt unaniem
aangenomen, te beginnen van het seizoën 2A76/2017.

7.

Bestuursverkiezingen

Roest
Nederend
Os

Pieter van der
Pauline
Wopke van

Voozitter
Penningmeester
Secretaris

Termijn eindigt in 2016
Termijn eindigt in 2016
Termijn eindigt in 2017

Het bestuur blijft ongewijzigd. Wel blijven we op zoek naar aanvulling.

8.

Rondvraag
Er ontstaat commotie over het voortbestaan van de vereniging, Het aantal trainsters zal volgend seizoen terug
lopen en de blijvende trainsters voelen dat er extra druk op hen wordt uitgeoefend. De Technische commissie zal

zich buigen over een haalbare invulling van de aangeboden lessen. ln sommige gevallen zullen uren komen te
vervallen en moeten de kinderen een alternatief zoeken binnen, dan wel buiten, de vereniging.
Sylvia Westerhof gaat stoppen als trainster maar biedt zich aan als opleidingscoördinator

e.

Sluiting
Om 22.15 uur sluit Pieter de vergadering en bedankt een ieder voor hun aanwezigheid en inbreng.

