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Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden in de vergaderruimte van het Kulturhus op 
maandag 4 maart 2013. 
 
 
Aanwezig: Mariët ten Donkelaar (voorzitter), Linda Walinga, Jos Gelink, José Geerdink, Margo Oude Griep, 
Carla Weghorst, Frits Markerink, Jaap van der Horst, Paula van Orsel, Janny Zengerink, Lucie Bruins, Carol 
Visscher, Alide Harwig, Hans Brunink, Monique Lomans, Etienne Richardson, René Mikkers, Jessica 
Fahrendorf, Peter Punt, Peter Broekhuis, Bennie Stuivenberg. 
 
Afwezig met kennisgeving: Jelte Meijer, Josien van Ravensberg, Martijn Wijgman, Patrick van der Tuin, 
Wendy van de Meulen, Mark Fokkens, Joke Wegman, Jeroen Rohaan, Rinus van Dijk, Sumei Chang, 
Rachel Bomas. 
Afwezig: Richard Bruins. 
 
 
 
1.  Opening 
 
De voorzitter Mariët ten Donkelaar opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen van harte welkom.  
De presentielijst gaat rond.  
 
2.  Mededelingen bestuur,  
 Aftredend en herkiesbaar: penningmeester Josien van Ravensberg 
          : secretaris José Geerdink  
 
Er heeft zich geen tegenkandidaat aangemeld. Josien en José zijn met algemene stemmen herkozen.  
 
 
3. Notulen algemene ledenvergadering dd. 5 maart 2012 
 
Deze notulen zijn goedgekeurd en de nieuwe notulen komen weer op de site te staan. 
 
4.  Goedkeuring jaarstukken 2012 (jaarstukken zijn op deze avond aanwezig) 
 
Josien zou de jaarstukken op deze avond uitdelen en met de aanwezigen doorlezen maar helaas is zij door 
ziekte verhinderd. We weten uit de laatste bestuursvergadering wel dat we het beter hebben gedaan als het 
voorgaande jaar en hebben dit jaar waarschijnlijk met een positief saldo van ongeveer 300 euro afgesloten.  
 
 
5. Begroting 2013 
 
Ook deze is deze avond niet aanwezig maar mocht het nodig zijn dan wordt er een nieuwe alv belegd waar 
belangstellenden uitleg over de begroting kunnen krijgen. 
 
 
6.  De kascommissie bestaande uit Margo Rozendal en Bennie Stuivenberg zijn nog niet op bezoek 
geweest bij onze penningmeester Josien van Ravensberg voor de controle maar we hopen dat dit op korte 
termijn gebeurt en nemen aan dat haar administratie wordt goedgekeurd. Margo alvast bedankt voor de 
controle van vorig jaar en de controle binnenkort.  
Op ons verzoek in de vergadering naar een nieuw lid voor de kascommissie heeft Hans Brunink zich 
spontaan aangemeld waarvoor dank. De nieuwe kascommissie bestaat dus volgend jaar uit Hans en Bennie.  
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7.  Contributieverhoging 
 
Er ligt een verzoek aan de aanwezigen om in te stemmen met een contributieverhoging en deze elk jaar te 
verhogen conform prijsindexcijfer. Deze verhoging zou dan ongeveer uitkomen 25 eurocent per jaar. 
Er was weliswaar een klein positief resultaat dit jaar maar we krijgen ook te maken met verhogingen van de 
zaalhuur en als we een nieuwe sport willen promoten moet daar misschien ook wel materialen voor 
aangeschaft worden. 
Dit wordt met algemene stemmen goedgekeurd. 
We verhogen dus nu jaarlijks met ingang van 1 september 2013 en dit jaar met 0,25 eurocent 
Wel moeten we het op de incasso als tekst vermelden en de aanmeldingsformulieren aanpassen en het op 
de site correct vermelden. 
 
Carla Weghorst oppert ook dat ze wel wil afzien van het kerst geschenk maar we hebben het er in een 
bestuursvergadering ook al over gesproken maar vinden deze kleine blijk van waardering noodzakelijk. 
Tevens kunnen we op deze manier onze sponsors van de toernooien bedanken door daar het kado te 
bestellen. 
 
 
 
8. Rondvraag en sluiting. 
 
Er wordt een idee geopperd om de sponsoren op de site te vermelden, hier staan we positief tegenover. 
En misschien is het mogelijk om bij het kerstkado van volgend jaar een korting bon van de winkelier bij te 
sluiten. 
 
De uren dat we formeel een derde zaal leeg hebben is woensdag van 20.00 tot 21.00 uur en donderdag van 
19.00 tot 20.00 uur. We hebben geen invulling op donderdag en als iemand een idee heeft is dat altijd 
welkom. Het kan geen muziekles zijn omdat Margo de middenzaal met muziek heeft. 
Ook is het geen optie om deze primetime op te geven dus voorlopig blijft het maar zo. 
Op woensdag heeft Peter Broekhuis met conditietraining momenteel 2/3 zaal en heeft dit ook wel nodig 
aangezien hij een groeiende groep mensen heeft. Dus dat uur is niet beschikbaar. 
Frits geeft aan dat de badminton dit uur er ook wel graag bij zou willen hebben omdat zij van 21.00 tot 23.00 
uur wel laat vinden maar op dit moment zit dat er niet in. We houden het wel in gedachten. 
 
Mariët vraagt aanstaande donderdag of de badminton misschien een uur eerder wil sporten. 
 
 
Mariët sluit de vergadering om 20.45 uur en gaat hierna door met de trainersvergadering met dezelfde 
mensen. 
 
José Geerdink, secretaris 
JGeerdink@obt.nl 
Tel: 074-2774917 
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