Verslag GV Brinio 2016
“GV Brinio stap voorwaarts”
Geachte leden,
Tijdens de vorige ALV op 8 maart jl. hebben wij als bestuur te kennen gegeven dat we in een
financieel moeilijke tijd zaten.
Om hier positief uit te komen zijn we afgelopen jaar druk en creatief bezig geweest met diverse
herstructureringen van onze vereniging.
•
•
•
•

Zo zijn we bezig geweest met de balans betreft de rendabiliteit van de lessen.
Bijna alle lessen zijn uit het Maerlant om de kosten te drukken.
Hebben we onze betalingsachterstand ingelost aan het Maerlant College en betalen
alleen nog de huidige contributie zoals overeengekomen.
Zijn we bezig met het opstellen van contracten om een beter overzicht te creëren in de
gemaakte afspraken binnen de vereniging.
Hebben we onze website vernieuwd om nog meer informatie kwijt te kunnen en
toegankelijker te worden.

Gelukkig, ...we gaan vooruit...
We mogen dit jaar best van een positief jaar spreken met daarbij een prachtig feest van ons 120
jarig bestaan. Wat ons ook weer het nodige geld heeft opgeleverd.
Ook is de vereniging dit jaar uitgerust met mooie nieuwe turnpakjes.
Daarnaast is onze leiding en bestuur altijd weer zeer betrokken bij de vereniging met als gevolg
een waanzinnige inzet van iedereen om de vereniging te kunnen behouden en waar nodig de
kosten te kunnen drukken.
Een compliment voor onze leiding en bestuur is dan ook zeer zeker op zijn plaats.
Onze vereniging kent nog steeds een lichte groei na de afgelopen ALV en dat is positief te
noemen.
Daarbij zijn we, op turnen na, met alle lessen uit het Maerlant vertrokken, wat ons enorm
scheelt in de kosten maar wel wat meer administratie met zich mee brengt om alles in goede
banen te leiden.
We blijven ons focussen op de kosten, maar niet ten koste van de kwaliteit van ons aangeboden
programma.
De nieuwe website is toegankelijker geworden en geeft nu meer en duidelijkere informatie en
wordt nu ook netjes up-to date gehouden.
Sponsoring is en blijft noodzakelijk om de vereniging gezonder te maken en te houden.
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Sponsoractiviteiten
Ook op duurzaam sponsorgebied moeten we ons blijven ontwikkelen.
Zo hebben we destijds een 3-jarig sponsorpakket in het leven geroepen dat positief is
ontvangen. Dit contract loopt dit jaar al weer af en zijn bezig om een nieuw 3-jarig contract af te
sluiten met de huidige sponsoren en hopelijk ook met nieuwe sponsoren.
De noodzaak van sponsoring blijft om zo alle neven activiteiten te kunnen bekostigen.
Nieuwe materialen zijn noodzakelijk om de sport veilig voort te kunnen zetten, en een deel van
dit sponsorgeld zal hiervoor gebruikt worden.
Bestuurlijke wijzigingen
Na heel veel inspanning en inzet heeft Mevrouw A. Hoogenboezem, ledenadministratie, helaas
aangegeven haar functie neer te willen leggen, natuurlijk respecteren we de gemaakte keuze en
willen Antoinette enorm bedanken voor haar gedane inzet en toewijding... Haar functie zal
gelukkig snel overgenomen worden door Mevrouw E. Alderliesten.
E... willen we bij deze heel erg bedanken voor het overnemen van de functie, ondertussen al
enigszins ingewijd. We wensen haar veel succes toe in de nieuwe functie.
Een andere wijziging binnen het bestuur is de functie van voorzitter.
Robert Engels heeft vorig jaar al aangegeven te willen stoppen, maar daar nog steeds geen
vervanger was gevonden is Robert nog een jaartje aangebleven. Dit jaar is dan toch het besluit
genomen definitief te stoppen in verband met andere werkzaamheden die helaas niet meer te
combineren zijn. De functie zal tijdelijk over het bestuur worden verdeeld totdat er een nieuwe
voorzitter is gevonden, vacature is geplaatst en hopelijk hebben we snel een nieuwe voorzitter.
Graag vragen wij uw goedkeuring voor deze bestuurswijzigingen.
Financieel
Zoals al aangeven in de laatste ALV was het voor onze vereniging vijf voor twaalf.
Het afgelopen jaar hebben we enorm veel effort gestoken in het reduceren van de diverse
kosten, andere locaties, contracten, beter beheer kosten, leden, incasso’s, etc. etc.
Dit alles heeft aardig wat voeten in de aarde gehad maar afgesloten met een positief resultaat.
Dit jaar zullen we dan ook de contributie prijzen handhaven en een indexering zal volgend jaar
pas weer plaats vinden.
In het bijgesloten jaarverslag van 2016 zijn de resultaten inzichtelijk.
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Laten wij ons met z’n allen blijven inzetten, om de vereniging een goed bestaansrecht te geven.
Ook weer voor de komende jaren, zodat wij naar het 125-jarig bestaan kunnen uitkijken..!
Rest mij jullie – mede namens het bestuur – te bedanken voor jullie aanwezigheid!
Met vriendelijke groet,
Robert Engels
Voorzitter GV Brinio
(namens het bestuur van GV Brinio)

PS
Ik wil jullie allemaal enorm veel succes toewensen voor nu en in de toekomst van de vereniging
en rest mij jullie enorm te bedanken voor de fantastische bijdrage en toewijding in deze
turbulente maar zeker leuke periode.
Robert
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