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Verslag Algemene Ledenvergadering van maandag 22 februari 2016 in de bovenzaal van de sporthal Rietlanden
om 20:30 uur
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Opening
Eric van der Meer heet namens het bestuur de aanwezigen van harte welkom bij deze ALV.
Het aantal aanwezigen is beperkt. Naast de gebruikelijke kennisgeving va de website hebben alle ouders middels
een mail de uitnodiging voor de vergadering ontvangen. Dit omdat de vorige ALV gevraagd is om individuele
uitnodigen per mal. Mogelijk is de mededeling over het hoofd gezien doordat deze uitnodiging opgenomen was
in de maandelijkse mail over de contributiebetaling.
Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen
Afwezigheidsberichten zijn ontvangen van Carola, Jeannine, Helga, Bjorn, Mireille, Tessa, Mechteld Walraven.
Ingekomen stukken.
Geen stukken ontvangen voor deze vergadering.
Verslag ALV dd. 29 oktober 2015
Het verslag van de ALV d.d. 29 oktober 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Jaarverslag
Het verslag leidt tot een discussie over investeringen voor met name het jongensturnen (zie begroting 2016)
Financiële zaken
a. Toelichting Realisatie 2015
De vergadering dankt Lars voor zijn inzet en het goede resultaat. Het is goed vast te stellen dat de vereniging
haar boekhouding op orde heeft en binnen begroting heeft kunnen handelen.
Wel ziet de vergadering noodzaak tot een investeringsplan (zie begroting).
b. Verslag Kascommissie
De toelichting en adviezen van de kascommissie, Rinus Link en Anneke Pfeijffers, worden door de vergadering
overgenomen. Het bestuur geeft aan uitvoering te geven aan de adviezen.
De kascommissie wordt door de vergadering bedankt voor hun inzet.
c. Verkiezing Kascommissie 2016
Anneke Pfeijffers is niet herkiesbaar (2x gedaan), Rinus Link wel (1x).
De vergadering stelt Maria van den Broek en Rinus Link aan als de nieuwe kascommissie.
d. Toelichting Begroting 2016
De toelichting op de begroting 2015 wordt met de vergadering besproken en de begroting wordt als zodanig
vastgesteld. De vergadering vraagt daarbij het bestuur naast het zeer terughoudend blijven te zijn met de
uitgaven en de reserves weer aan te vullen ook aandacht voor een investeringsplan.
Met name vanuit de hoek van de selectie jongensturnen wordt gevraagd om aanvullend materiaal.
Daarbij wordt door leden aangegeven dat zij menen dat investeringsruimte bestaat voor de selectie jongens
omdat Johan geen volledig salaris ontvangt. Het bestuur is het daar niet mee eens. Niet het salaris van de
leiding bepaalt de investeringsruimte. Het gaat om noodzaak, beleid van de vereniging en budgetruimte in
het algemeen. Daarnaast is geen sprake van een enorme achterstand.
Het is goed te constateren dat de jongensselectie zich zo aan het ontwikkelen is, dat dit leidt tot nieuwe
wensen is logisch. Daarmee kan niet elke wens gelijk worden ingevuld, het bestuur wil daar weloverwogen
mee omgaan.
Het bestuur gaat al het materiaal van de vereniging inventariseren en zal daarna, in overleg met de
hoofdleiding (dames en heren turnen, trampoline en free-runnen) een investeringsplan opstellen.
Samenstelling bestuur
Het bestuur draagt Eric Steffens voor als algemeen bestuurslid met speciale aandacht voor personeelszaken. De
vergadering stemt hier unaniem mee in.
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Het bestuur laat weten dat Mechteld Walraven zich heeft bereid verklaard voor de taak van secretaris. Helaas kon
zij niet aanwezig zijn om zich voor te stellen en het bestuur heeft nog geen mogelijkheid gehad met haar over de
(invulling van) de functie te praten. Het bestuur vraagt de vergadering om toestemming Mechteld als secretaris n
het bestuur te mogen opnemen, indien het bestuur na kennismaking en wederzijds goedvinden daartoe wil
besluiten.
9. Rondvraag
Clubkampioenschappen
Aandacht wordt gevraagd voor een strakke planning en ruimte voor alle groepen. Met name voor de jongens is
het van belang het materiaal snel op te stellen. Dit zal met de organisatie worden besproken. Wel vraagt het
bestuur om hulp van de ouders tijdens de clubkampioenschappen, juryleden, begeleiding en opzetten en
opruimen toestellen.
10. Sluiting
Eric dankt de aanwezigen voor hun bijdrage.
Om 22.00 uur wordt de vergadering afgesloten.
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