Verslag Algemene Leden Vergadering K&V, dinsdag 4 oktober 2016
Aanwezig

Britta Haneveld, Ellen Verheul, Stefanie van der Lans, Diana Heuvink,
Ineke Heikens, Pieter van der Roest (Voorzitter), Pauline Nederend
(Penningmeester) en Wopke van Os (Secretaris, verslag)

Afwezig (met kennisgeving)
1. Opening

Pieter opent om 20.25 uur de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Post en ingekomen stukken
3. Vaststellen van de notulen ALV 2015
De notulen worden goedgekeurd

4. Secretarieel jaarverslag 2015
Zie bijlage: Algemene Leden Vergadering 2016-01-14 Secretariaatverslag.docx
Wopke leest voor uit eigen werk. Alle opmerkingen uit de vergadering zijn verwerkt in de bijlage.

5. Jaarverslag van de Technische Commissie
Het Jaarverslag wordt in volgorde doorgenomen. Alle groepen zijn zeer enthousiast en hebben wachtlijsten.
Na het seizoen komen nog steeds aanmeldingen binnen voor freerunning. Als we dit nog opnieuw willen
oppakken dan minstens met twee trainers.

6. Materiaal commissie
Er is een inventarisatie gemaakt van alle materialen met registratie van de eigenaren. Er is een begin gemaakt met
aanschaf van materialen.

7. Financieel jaarverslag, plus begroting voor volgend seizoen
De kascontrole is nog niet uitgevoerd. Deze zal binnenkort moeten gebeuren door Berney Wind en Marian Leroy.
Details zijn niet opgenomen in dit jaarverslag. Leden kunnen inzage krijgen bij de penningmeester.
De balans en het exploitatie overzicht worden op detail niveau doorgesproken wat zorgt voor bewustwording bij
de leden welke kosten we als vereniging maken. Er ontstaat een brainstorm hoe we volgend seizoen extra
inkomsten kunnen genereren.
Contributie zal komend seizoen 2017/2018 niet worden verhoogd.
De kascontrole voor het volgend seizoen zal zijn Marian Leroy en … n.n.t.b.
8.

Bestuursverkiezingen
Pieter van der Roest
Pauline Nederend
Wopke van Os

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

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

Pieter is niet meer beschikbaar als voorzitter.
Pieter is is unaniem verlengd als bestuurslid. Termijn eindigt in 2019
Pauline is unaniem verlengd als penningmeester. Termijn eindigt in 2019
Marinka is unaniem aangenomen bestuurslid. Termijn eindigt in 2019
Een nieuwe voorzitter heeft zich nog niet gemeld
We blijven op zoek naar aanvullende bestuursleden
9.

Rondvraag
•
•
•

Ellen heeft nog heel wat historisch materiaal staan. Dit hoort overgedragen te worden aan de secretaris.
Ellen gaat eerst uitsorteren met Diana.
Ineke: Wanneer komen de rekeningen van de wedstrijdgelden? Antwoord is binnen 14 dagen
Jamina: Wanneer zal de contributie afgeboekt worden voor de selectiegroep? Is dat in 10 gelijke
termijnen? Antwoord van Pieter is ja dat is zo afgesproken in het bestuur.

•
10.

Britta wil graag gaan kijken naar de mogelijkheden om opleidingscoördinator te worden

Sluiting
Om 22.20 uur sluit Pieter de vergadering en bedankt een ieder voor hun aanwezigheid en inbreng.
Datum voor volgend jaar staat op 26 Oktober 2017, 20:15 uur

