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WijkRekreatie Sportvereniging Hasseler es
Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden in de vergaderruimte van het Kulturhus op
maandag 14 maart 2016.
Aanwezig: Mariët ten Donkelaar (voorzitter), Linda Walinga, Jos Gelink, Jelte Meijer, Josien van Ravensberg,
José Geerdink, Margo Oude Griep, Paula van Orsel, Carla Weghorst, Sumei Chang, Lucie Bruins, Richard
Bruins, Alide Harwig, Monique Lomans, Carol Visscher, Patrick van der Tuin, Jeroen Rohaan, Peter
Broekhuis, Bennie Stuivenberg.
Afwezig met kennisgeving, Hans Brunink, Wendy van de Meulen, Jessica Fahrendorf, Marja Garrelds, René
Mikkers, Ellis Horsselenberg, Demi van Wijk.
Afwezig: Frits Markerink, Etienne Richardson, Peter Punt, Olaf van Vliet, Jannie Zengerink, Rinus van Dijk.

1.

Opening

De voorzitter Mariët ten Donkelaar opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom.
De presentielijst gaat rond.
2.

Mededelingen bestuur,
Aftredend en herkiesbaar : penningmeester Josien van Ravensberg
: Secretaris José Geerdink

3.

Notulen algemene ledenvergadering dd. 9 maart 2015

Deze notulen zijn goedgekeurd en de nieuwe notulen komen weer op de site te staan.
4.

Goedkeuring jaarstukken 2015 (jaarstukken zijn op deze avond aanwezig)

Josien deelt de jaarstukken uit en leest deze met de aanwezigen door. We hebben het niet zo goed gedaan
en krijgen meer afzeggingen dan aanmeldingen.
Als alles goed gaat krijgen we subsidie van onbeperkt scoren en kunnen daarmee het totale tekort nog
enigszins terugbrengen.
Richard stelt voor om 1/3e zaaldeel af te stoten. Hij kan met het aantal leden dat hij heeft wel met 1/3e deel
toe.
Het voorstel om de eindtijd tot 22.30 uur te vervroegen lijkt Richard niet verstandig omdat er af en toe iemand
van de gemeente komt om te zien of er wel is afgesloten.
Ook gaan we aan het eind van het jaar nog enkele sporten met weinig leden evalueren als bestuur om te zien
wat we daar mee moeten gaan doen, wordt vervolgd dus.
Ook moeten we misschien dan volgend jaar de contributie iets meer verhogen.
De jaarstukken 2015 worden door de vergadering goedgekeurd.
5.

Begroting 2014

De begroting ziet er mede door de subsidie van onbeperkt scoren redelijk uit,
6.

Verslag kascommissie

De kascommissie bestaande uit Carla Weghorst en Monique Lomans zijn op bezoek geweest bij onze
penningmeester Josien van Ravensberg voor de controle en de controle is goed verlopen en haar
administratie goedgekeurd. Monique en Carla bedankt.
Op ons verzoek in de vergadering naar een nieuw lid voor de kascommissie heeft Peter Broekhuis zich
spontaan aangemeld waarvoor dank.
De nieuwe kascommissie bestaat dus volgend jaar uit Carla en Peter.
Josien zal zoals gewoonlijk voor een perfecte administratie en een hapje en een drankje zorgen.
7.

Rondvraag en sluiting.

Mariët zegt dat aangezien er op de trainersvergadering geen andere aanwezigen zijn we dit gedeelte na de
trainersvergadering kunnen doorschuiven en sluit de vergadering om 20.30 uur.
We gaan hierna door met de trainersvergadering met dezelfde mensen.
José Geerdink, secretaris
JGeerdink@obt.nl
Tel: 074-2774917
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