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Notulen jaarvergadering 14 maart 2018
Aanwezig:
Mevrouw Wientjes, mevrouw Bemelmans, Angelique Janssen, Joke
Verweij, Marga de Bruijn en Anneke de Jong.
Aanwezig bestuur: Saskia Janssen (voorzitter), Ton Weijermars (penningmeester), Rianne
v/d Bosch, Sandra Hofstede, Sylvia van Oeffelt, Sjaan van Elswijk en
Manon van Elswijk.
Aanwezig leiding:
Krista van Dam, Dorien Toor en Angèl Verweij.
1. Opening
Voorzitter Saskia Janssen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De
agenda wordt vastgesteld.
2. Mededelingen
Afmeldingen voor deze avond van Jacqueline Bekker, Irma van Doorn en Susan van Elswijk.
3. Ingekomen stukken
De kascontrole heeft plaats gevonden door de kascommissie.
4. Notulen jaarvergadering 29 maart 2017
De notulen worden goedgekeurd. Anneke de Jong heeft twee jaar deelgenomen in de
kascommissie, dus zij kan dit voor het jaar 2018 niet meer doen.
5. Jaarverslag 2017
Voorzitter Saskia Janssen licht het jaarverslag toe.
6. Verslag kascontrolecommissie
Anneke de Jong spreekt namens de kascommissie uit dat de controle heeft plaatsgevonden
en dat de stukken zijn goedgekeurd.
7. Jaarverslag penningmeester
Penningmeester Ton Weijermars geeft een toelichting op de financiële stukken. De
bondscontributie is een aanzienlijk bedrag, maar er valt niet aan te ontkomen. De
materiaalkosten waren hoger dan verwacht, maar dit waren ook vooral onderhoudskosten.
8. Decharge penningmeester en verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
De aanwezige leden verlenen het bestuur decharge. De kascontrolecommissie voor 2018 zal
bestaan uit de personen: Susan van Elswijk en Angelique Janssen.
9. Contributieverhoging?
Penningmeester Ton Weijermars vraagt mandaat voor een eventuele contributieverhoging
van 5%. Deze verhoging wordt alleen toegepast wanneer er een tekort wordt geconstateerd.
De aanwezige leden gaan unaniem akkoord met dit voorstel.

10. Rondvraag
Angelique Janssen heeft een vraag over de vervanging tijdens het verlof van Krista van
Dam. Krista geeft zelf antwoord dat alles rond is en dat de vervangster (Irma van Doorn)
binnenkort een keer komt kijken in de les. Marga bedankt het bestuur en leiding voor het
afgelopen jaar en meldt dat de verwarming in de biezen niet goed werkt. Angèl en
Jacqueline gaan dit voortaan mailen naar Saskia en Saskia meldt dit bij de gemeente. Angèl
geeft aan dat haar groep steeds kleiner wordt. Ze komt met het idee van een ‘open les’,
flyers of informatie bij de apotheek/dokter/fysio neerleggen. Ook wordt de optie benoemd om
groepen te gaan samenvoegen. Ook geeft Angèl aan dat als er iemand een jurycursus wilt
gaan doen, deze meteen lid gemaakt moet worden, zonder goedkeuring van het bestuur,
want anders is de cursus vol. Mevrouw Wientjes en Bemelmans geven aan dat dit
waarschijnlijk het laatste jaar was dat ze bij de jaarvergadering waren. Ze wensen de
vereniging een warm hart toe. Krista komt met het idee om weer een keer iets te doen op de
braderie, om meer leden te krijgen. Dorien vertelt dat de kleutergroep op donderdag niet
haalbaar is voor veel ouders, misschien een idee om dit naar een andere dag te verplaatsen.
11. Sluiting
Voorzitter Saskia Janssen sluit de vergadering om 21.05 uur en bedankt iedereen voor
zijn/haar aanwezigheid.

