Concept Algemene Ledenvergadering 1 februari 2022

Tijd: 20.00 uur
Plaats: TEAMS
Aanwezig: Stella (voorzitter), Saskia, Miranda (kascontrolecommissie), Loes, Judith, Farid
(kascontrolecommissie), Anne-marie, Jolande (notulist)
1. Opening door Stella. Er zijn enkele toevoegingen aan de agenda bij de mededelingen (nieuwbouw
Jan Janssen-hal en vacature secretaris).
2. Mededelingen
- Er is eind vorig jaar een bijeenkomst geweest o.l.v. de KNGU met de besturen van DEOgym, K&V en
Oliveo om een versterkte samenwerking te bespreken. Een eerste nieuwsbrief is verstuurd aan alle
leiding. Een volgende bijeenkomst (waarschijnlijk ergens in maart) zal zowel met de besturen als met
de leiding zijn. Bij deze bijeenkomst zal er in werkgroepjes over verschillende (prangende) zaken
gepraat worden.
- Afgelopen week is er weer een (online) vergadering geweest over de nieuwbouw met
afgevaardigden van de verenigingen en scholen die gebruik maken van de Jan Janssenhal. De
planning is globaal besproken. (Vanaf eind 2022 kunnen we waarschijnlijk naar de tijdelijke sporthal.
Vanaf begin 2024 hopelijk weer terug naar de nieuwe Jan Janssenhal.)
- Er is een vacature voor de functie van secretaris. Jolande heeft aangekondigd vanwege drukte graag
te willen stoppen.
3. Verslag ALV 27 oktober 2020: vastgesteld.
4. Jaarrekening 2020/2021
Er werd gevraagd waarom er zo weinig 6- tot 9-jarigen zijn: is er geen wachtlijst? Er is een wachtlijst
(met zo’n 15 tot 18 meisjes), maar er is niet genoeg leiding/assistentie om een nieuwe groep te
starten. De groep op maandag van 7 recreatiemeisjes valt samen met de selectie onderbouw.
Daarom kunnen daar geen meisjes van de wachtlijst bij. Door de versterkte samenwerking met de
andere verenigingen kan dit probleem wellicht opgelost worden.
De kascommissie geeft aan dat de toekomst er niet rooskleurig uitziet, tenzij we weer gaan groeien.
De jaarrekening is door Farid en Miranda gecontroleerd. Een paar kleine foutjes zijn eruit gehaald en
verder zag het er goed uit. De algemene ledenvergadering verleent het bestuur decharge.
5. Begroting 2021/2022
De begroting is opgesteld op basis van de huidige contributie.
6. Jaarlijkse contributieverhoging
Groep

Contributie
2022-2023
€ 230,00*
€ 360,00*

2021-2022

5e divisie bovenbouw (2,5 uur)
Selectie onderbouw (2,5 uur)

€ 420,00*

€ 385,00

4e divisie middenbouw (4,5 uur)

€ 615,00*

€ 560,00

4e divisie (5 uur)

€ 680,00*

€ 630,00

Inschrijfgeld eenmalig
*exclusief wedstrijdgeld

€ 10,00

Recreatie (1 uur)
5e divisie middenbouw (2 uur)

€ 210,00
€ 330,00

Het voorstel voor de contributieverhoging voor het seizoen 2022-2023 (zie schema) is na stemming
aangenomen.
Idee van Loes: misschien kan de selectie iets minder per week gaan trainen, zodat we iets minder in
de rode cijfers komen te staan? (De verhouding tot de zaalhuur is bij de selectie minder gunstig dan
bij de recreatiegroepen.)
Stella gaf aan dat de geplande contributieverhoging wellicht toch iets lager kan worden, mochten er
omstandigheden ontstaan die die verlaging toestaan.
7. Herbenoeming bestuur (dient jaarlijks te gebeuren volgens statuut, artikel 11 lid 4)
De voorzitter, penningmeester en secretaris worden met terugwerkende kracht per 1 juli 2021 (start
seizoen) herbenoemd.
8. Rondvraag – sluiting
• Veilig sportklimaat: De website is aangepast. Er is nu een tabblad ‘Veilig sportklimaat’. Het
zou fijn zijn als de vereniging twee vertrouwenspersonen zou krijgen. Eventuele
belangstellenden kunnen zich melden en krijgen dan een cursus / training. Voor alle trainers
kan daarna gratis een VOG aangevraagd worden.
• De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR): In de toekomst moeten de statuten
aangepast worden.
• Anne-marie, de moeder van Rebecca, stelt zich voor. Zij doet sinds kort de
ledenadministratie samen met Stella.
• Farid geeft aan dat administreren in Excel lastig is en dat er goedkope administratieve
boekhoudpakketten op de markt zijn. Stella gaat navraag doen bij de andere verenigingen
hoe zijn het doen. Farid gaat eind februari / begin maart meekijken met de
ledenadministratie bij het uitvoeren van de automatische incasso’s om te kijken waarom het
de vorige keer niet zo makkelijk ging / wat het probleem zou kunnen zijn.
• Farid en Miranda geven aan volgend jaar nog wel een keer de kascontrolecommissie te willen
zijn.
Stella sluit de vergadering.

