Verslag algemene ledenvergadering (ALV) Gymnastiekvereniging DEO 6
november 2017
Tijd 19:30 – 20:30
Locatie Kantine RKDEO
Aanwezig:
Bestuur: Irene (vz), Rick(penn), Emille(secr)
Ledenadministratie: Loes, Marjolein
Kascommissie: Esther
Leiding: Helma, Miranda
Leden: Judith
1 Opening
Irene opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2 Vaststellen agenda
Irene neemt de conceptagenda met de aanwezigen door en vraagt of er nog andere
agendapunten moeten worden toegevoegd. Dat is niet het geval zodat de agenda wordt
vastgesteld.
3 Vaststellen verslag vorige ALV
Het verslag wordt door de aanwezigen vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag zijn
er twee vragen. De eerste betreft de stand van zaken met betrekking tot de clinics
waarover in het verslag wordt gesproken. Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat deze
geen doorgang hebben gevonden. De reden hiervoor was dat er onvoldoende animo
bestond om aan clinics deel te nemen. Tweede vraag betrof het jubileum. In het verslag
is namelijk aangegeven dat zou worden uitgezocht wanneer het 40 jarig jubileum gaat
plaatsvinden. Dat zal in 2019 zijn.
4 Mededelingen
Judith vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de zaal. Irene geeft een
toelichting. Daaruit blijkt dat men binnen de gemeente momenteel volop in debat is over
de toekomst van de sportaccommodaties. Duidelijk is daarbij dat de zaal waar DeoGym
gebruik van maakt beter onderhouden zou moeten worden. Met name in de ventilatie en
het sanitair zit achterstallig onderhoud. Irene zal het proces binnen de Gemeente de
komende periode nauwlettend volgen en samen met andere verenigingen die de zaal
gebruiken proberen om daar waar mogelijk de besluitvorming de juiste kant op te sturen.
5 Overzicht financiën 2016/17 en begroting 2017/18
Rick geeft een toelichting op de winst en verliesrekening. Er waren vorig jaar meer
inkomsten dan begroot. Dit kwam voornamelijk doordat we meer leden kregen en door
een hogere opbrengst grote clubactie dan verwacht. De kosten zijn echter ook gestegen.
Dit kwam voornamelijk doordat de prijs van de zaalhuur per gehuurd uur steeg en
doordat de vereniging meer gebruik maakte van de zaal dan oorspronkelijk gedacht.
Daarnaast steeg ook de contributie voor de KNGU. Na aftrek van de kosten van de
inkomsten blijft een positief saldo over van ruim 4000 euro
Rick geeft een toelichting op de balans. Deze geeft een beeld van een financieel gezonde
vereniging. Er is voldoende reserve voor investeringen in materialen. Belangrijk daarbij is
dat nieuwe hulpmiddelen voor de training ook in de zaal moeten kunnen worden
opgeborgen.
Rick geeft een toelichting op de begroting voor het lopende jaar. De inkomsten uit
contributies zullen omlaag gaan door een dalend ledental. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt doordat het moeilijk is om voldoende assistenten voor de lessen te vinden.

De kosten zullen naar verwachting gelijk blijven of omhoog gaan. Per saldo wordt
daardoor een negatief resultaat verwacht van 950 euro. Gelet op de financieel slagkracht
van de vereniging geeft dat geen problemen.
Gelet op de financiële situatie van de vereniging stelt het bestuur voor om de contributie
dit jaar gelijk te houden. De aanwezigen steunen dat voorstel
6 Toelichting Kascommissie over 2016/17
Esther geeft een toelichting. Zij heeft samen met Karin en volgens het vastgestelde
protocol de saldo’s gecheckt en het ledenaantal gecontroleerd. Verder zijn
steekproefsgewijs de betalingen gecontroleerd. Uit deze controle zijn geen
onvolkomenheden naar voren gekomen. De kascommissie geeft daarom goedkeuring aan
de financiële stukken.
7 Voordracht ereleden
De statuten van de vereniging bieden de mogelijkheid om ereleden voor te dragen. Het
bestuur maakt van die mogelijkheid in dit seizoen graag gebruik. Alle aanwezigen
steunen dat voorstel.
8 Samenstelling Kascommissie
Karin heeft aangegeven dat ze de Kascommissie gaat verlaten. Judith geeft aan dat ze
tot de kascommissie wil toetreden. Alle aanwezigen steunen dat. Daarnaast gaat nog
gezocht worden naar een derde persoon die deel uit wil maken van de kascommissie. Dit
om de continuïteit te waarborgen.
9 Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag waardoor Irene de vergadering om
20:30 kan sluiten.

