Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden in de vergaderruimte van het Kulturhus op 9
maart 2015.
Aanwezig: Mariët ten Donkelaar, Jelte Meijer, Jos Gelink, Josien van Ravensberg, Linda Walinga, Lucie
Bruins, Alide Harwig, Carla Weghorst, Peter Punt, Peter Broekhuis, Bennie Stuivenberg, Carol
Visscher, Paula Orsel, Jessica Fahrendorf, Margo Oude Griep.
Afwezig met kennisgeving: Jose Geerdink, Mark Fokkens, Sumei Chang, Monique Lomans, Hans
Brunink, Rinus van Dijk, Marja Garrelds, Patrick van der Tuin, Wendy van der Meulen, Frits
Markerink, Jeroen Rohaan.
Afwezig: Richard Bruins, Demi van Wijk, Jannie Zengerink, Martin Wijgman.
1.

Opening

Mariët opent de vergadering om 20.00 uur en bedankt de aanwezigen voor hun komst.
De presentielijst gaat rond.
2.

Mededelingen van het bestuur

Aftredend en herkiesbaar: Vice voorzitter/ledenadministratie Linda Walinga
Technisch Functionaris Jos Gelink
Er heeft zich geen tegenkandidaat aangemeld. Linda en Jos zijn met algemene stemmen herkozen.
3.

Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 10-03-2014
Deze notulen zijn goedgekeurd en de nieuwe notulen komen weer op de site te staan.

4.

Goedkeuring jaarstukken 2014

Iedereen heeft de jaarstukken gekregen om in te zien Josien heeft het een en ander toegelicht en er
waren verder geen vragen over dus de jaarstukken 2014 zijn goedgekeurd.
5.

Begroting 2015

De begroting voor 2015 is besproken met de aanwezige trainers en commissieleden (leden waren er
niet) Josien geeft aan dat we met naar verwachting met een klein negatief saldo zullen eindigen. In
de begroting is een sober beleid gehanteerd, en afhankelijk van het ledenaantal zullen we dus
eindigen met een klein tekort.
6.

Verslag Kascommissie bestaande uit Hans Brunink en Monique Lomans
Beide zijn niet aanwezig op de vergadering maar Josien geeft aan dat het allemaal goed is
gegaan en dat de administratie is goedgekeurd.
Monique blijft nog een jaar in de Kascommissie zitten en Carla Weghorst heeft zich
beschikbaar gesteld om dit jaar nieuw in te stromen.

7.

Rondvraag en Sluiting
Er zijn geen leden op de vergadering en Mariët stelt voor om de rondvraag mee te nemen
naar de trainersvergadering en sluit de Algemene ledenvergadering.

