
Algemene Leden Vergadering 26-03-2019 
 
Aanwezig: Amaya Rex, Caroline Plooster, Francis Geurink, Jan, Jolanda 
Roodenburg, Sanne de Jong, Sabina de Jong, Ceyda Vegt, Marry van Gemert, Mariëtte Hardi, 
Lotte Barth, Jurgen Oosterman, Caroline Snijders, Rita Hendriks, Sonja Klifman, Nezaket 
Ozdimir. 
 
Afmeldingen: Dhr. van Tiel, Diny Polhuijs, Daan en Corrie Dijksma, Sara Verkerke, Robbin 
Kusters, Gabriëlla Mattiazzo. 
Voorzitter: Wiebo van der Wal 
Notulist: Yolande van Munster 
 

1. Opening. 
De vergadering wordt geopend door Wiebo van der Wal. Hij heet iedereen van harte 
welkom.  

 
2. Ingekomen/uitgaande post. 

Geen inkomende en uitgaande post, behalve een aantal afmeldingen. 
 

3. Notulen ALV 10 december 2018. 
Notulen worden besproken, graag volgende keer meesturen met de uitnodiging en 
op de website plaatsen. Notulen zijn goedgekeurd. 

 
4. Jaarverslag bestuur. 

Jaarverslag wordt door verschillende personen van de leiding toegelicht. Het 
recreatie turnen groeit, dat is erg fijn. Jazz heeft veel activiteiten gehad het hele jaar 
door, heeft ook nieuwe leden opgeleverd. Ook de conditietraining groeit, 
enthousiaste deelnemers, veel gezelligheid, de training wordt langer. 
De jazz 40+ wil graag een workshop / demo dag organiseren, op 25 mei om 13 uur. 
Mariette regelt de zaal ‘de Reede’. Idee is om €5,- p/p te vragen per inschrijving. 
Yolande maakt advertentie voor Briels Nieuwsland. 
Free-runnen blijft een hot item, bootcamp kan nog wat groei gebruiken, zumba blijft 
groeien. 
Conclusie is dat iedereen enthousiast is en dat iedereen zijn beste beentje voor zet 
om de vereniging te dragen. 
Jaarverslag wordt op de website geplaatst. 

 
5. Verslag kascontrolecommissie.  

Steekproefsgewijs is er controle gedaan over de volgende punten: 
- Controle BOSAN reparative toestellen (nr.57) 
- KDO Sport zaalhuur factuur (nr. 134) 
- Overheveling geldbedrag van ING naar ABN AMRO bank (nr. 192) 
- Gemeente restant BTW factuur (nr. 215) 
- Sport Emotion turnpakje factuur (nr. 290) 
- Declaratie Sanne de Jong nov. 2018 (nr.303) 
- Alle begin- en eindsaldo's zijn van de begroting gecontroleerd. 



Er wordt decharge verleend aan bestuur en penningmeester. Een nieuwe commissie 
wordt gekozen, Jan en Jolanda bieden zich aan, Frits wordt gevraagd als reserve. 

 
6. Begroting + vaststelling tarieven 2019. 

Balans wordt toegelicht. Er komen kritische vragen vanuit ouders m.b.t. de begroting 
en de verhoging van de contributie. Voorzitter legt dit uit. Er wordt gediscussieerd 
over de sponsoring. Er wordt gevraagd of er iemand is die actie wil ondernemen 
m.b.t. dit onderwerp, niemand biedt zich aan. Er wordt geadviseerd een mail te 
versturen met de vraag of iemand van de ouders hierin kan ondersteunen. 
Begroting wordt goedgekeurd. 

 
7. Bestuurlijke wijzigingen. 

Er zijn geen bestuurlijke wijzigingen. 
 

8. Behandeling schriftelijke voorstellen van leden. 
Deze zijn niet aanwezig. 

 
9. Rondvraag: 

- Nieuwe turnpakjes worden laten zien, er wordt goedkeuring gegeven. 
- Er wordt gevraagd of er spullen van de vereniging Hollemare overgenomen 

kunnen worden, helaas is hier geen opslag voor. Mariëtte gaat nogmaals in 
gesprek met de gemeente hierover. 

- Er wordt genoemd gebruik te maken van DeltaPort Donatiefonds, voorzitter 
gaat hiermee bezig. 

 
 


