Opgericht 27 november 1967
Koninklijk goedgekeurd
29 december 1969

Gymnastiekvereniging Lelystad
Postbus 159
8200 AD Lelystad

Email: info@gvlelystad.nl

IBAN: NL49INGB0001918574

Verslag Algemene Ledenvergadering 21.00 uur, 29-10-2014, locatie Turnzaal (Rietlanden)
AGENDA
1. Opening
Edwin Brokmann heet namens het bestuur de aanwezigen van harte welkom bij deze ingelaste ALV.
2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken.
Edwin staat stil bij de reden van de ingelaste ALV. Hij deelt mee dat sinds de vorige ALV Michel Taheij heeft
moeten aangeven om privé redenen per direct te stoppen als bestuurslid. Dat wordt breed betreurd, daar
Michel zich de afgelopen jaren enorm heeft ingezet voor de vereniging. Het bestuur heeft natuurlijk wel veel
begrip voor de keuze van Michel en spreekt namens de leden van GVL haar dankbaarheid uit.
Helga Breider heeft besloten eind van het jaar te stoppen als bestuurslid en daarmee ook als penningmeester
van GVL. Ook deze keuze wordt gerespecteerd en ook hier wordt dank uitgesproken.
Daar sinds de vorige ledenvergadering het bestuur geen secretaris kent en met het vertrek van Michel en
Helga nog maar uit slechts 3 leden bestaat, heeft het bestuur een oproep gedaan om zo nieuwe
bestuursleden te werven.
Vanuit de vergadering worden geen andere dan door het bestuur voorgedragen kandidaten aangereikt. Wel
wordt geconstateerd dat klaarblijkelijk niet iedereen die zich heeft aangemeld voor hand en spandiensten,
door het bestuur is benaderd.

4.

Notulen van ALV (17-04-2014)
Het verslag van de ALV d.d. 17-04-2014 wordt ongewijzigd vastgesteld. Met dank aan Michel Taheij voor de
verslaglegging.

5.

Verkiezing voorzitter
Volgens de statuten dient de vergadering de voorzitter van het bestuur te kiezen. Het bestuur draagt Eric van
der Meer voor als voorzitter van GVL.
Rinus Link en Conny van Solt worden aangesteld als lid van de verkiezingscommissie.
Eric wordt unaniem door de ledenvergadering verkozen als voorzitter bestuur GVL.

6.

Verkiezing bestuurslid
Volgens de statuten dient de vergadering bestuursleden te kiezen, waarna de taak van penningmeester in
onderling overleg binnen het bestuur wordt toegewezen. Het bestuur draagt Lars Smit voor als bestuurslid
(beoogd penningmeester).
Rinus Link en Conny van Solt worden aangesteld als lid van de verkiezingscommissie.
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Lars wordt met 1 stem tegen verkozen tot bestuurslid. Na overdracht van de jaarstukken zal hij per 1/1/2015
de taken van Helga overnemen.
7.

Rondvraag
Gevraagd wordt naar de status van de cursus Jury jongens? Rinus laat weten dat hier nu invulling aan
gegeven wordt en dat hij daar de volgende week op terug zal komen.

8.

Sluiting
Eric dankt de aanwezigen voor hun bijdrage. Namens het bestuur geeft hij aan dat de ambitie er is de
organisatie te verbeteren en GVL nog beter op de kaart te brengen. Het bestuur mist nog steeds een
secretaris. Voorgesteld wordt daar nogmaals de leden over te benaderen en daarbij een taakomschrijving te
geven.
Om 21.45 uur wordt de vergadering afgesloten.
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