Jaarvergadering 13-3-18
Aanwezig: Henry, Sandra, Moniek, Inge, Lia, Jantje, Saskia, Corrie en Theresa
Met kennisgeving afwezig: ArendtJan, Josefien, Ellen, Josiena
Via facebook: Lars, Kirsten, Lisa, Bente, Menno, Raymond, Maurits en Nienke.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Opening: Corrie heet iedereen welkom
Notulen jaarvergadering 2017:
- euroteken -> ctr alt 5 -> €
Ingekomen stukken:
- afmelding mail Lukkien: Tina lid af, afmelding vergadering en afmelding kamp
Tina.
- Lia: waarschijnlijk oud team terug bij VKM (+/- 6 pers).
- duidelijkheid voordat we teams moeten doorgeven
- misschien
- trainer is must!
- Menterne:
- 20 juli 2018 oplevering
- 1 sept 2018 ingebruik
- gespreksgroep/verenigingen
jaarverslag:
- Mooi
Verslag kascommissie:
- Gecontroleerd
- handtekening volgt
- Lisa ook alsnog (was ziek)
- contributie loopt mooi; veel persoonlijk achteraan geweest
Vaststellen kascommissie:
- Inge
- Lisa ?? (kortsluiten)
Vaststellen commissie van beroep:
- Maurits + ……….. (vacature) => Henry vraagt Menno
Financieel verslag/contributie:
- zwerfvuilactie: Jantje vraagt bij de gemeente
- wat zit er nu in kas
- ballen aanschaffen (mini en senioren)
- slot op de kar
- verzekering: alles is uitgezocht -> Inge heeft misschien tips
- !!! per 28 mei voldoen aan AVG !!! => actie Henry + evt Inge
- kamp niet begroot?
Contributie:
- zaalhuur is nog niet bekend -> evt nieuwe vergadering/mail ivm eventuele
verhoging
- wel/geen trainer is ook van invloed
Bestuursverkiezing:
- Henry is gekozen
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Janita (interim penningmeester) niet meer nodig, bedanken met bloemen
Theresa herkozen
Saskia wordt bedankt met bloemetje en 3 zoenen
=> veel taken, weinig weinig interesse voor zitting in bestuur. Evt een
activiteitencommissie samenstellen. Vaste commissie of ad hoc per activiteit.
Competitie 2018/2019:
- Nieuwe leden werven: doortrainen tot de zomervakantie. Inventariseren wie
wil. Oefenwedstrijdjes organiseren.
- flyer vanuit de Ruitershorn
- Gesprekjes: Heren -> Theresa, Dames -> Henry, Mix -> Saskia
(terugkoppeling)
- 1 mei teams doorgeven
- wat te doen als er teveel zijn voor 2 teams, maar te weinig voor 3 teams?
Geen grote teams!
Rondvraag:
- Nieuwe shirts dames? -> eerst overleg beachvolleybal -> Lia
- 2x trainen serieuze optie? -> ja, indien er zaal beschikbaar is
- teams geven aan graag trainers en coaches te willen. (bestuur ook)
- Henry is druk bezig (Edwin Nijeboer)
- optie: trainers meer betalen als ze opleiding hebben gedaan
- Heren promoveren 2e klasse -> scheidsrechters -> D1 en H1 niet tegelijk
spelen? Evt scheids inhuren -> wie betaalt…. team of vereniging?
Sluiting:
- leden bedankt voor aanwezigheid
- Jantje/Eppo bedankt voor gastvrijheid

