Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum: 12-03-2018
Aanwezige (toetredende) bestuursleden: Patricia Klooster (vz), Albert Brons, Bert
Hendriks(gedeeltelijk), Kees-Herman Mulder, Margriet Blaauw, Regina Bakker, Henriët Kisters
Aanwezige Trainers: Hind Elkhatari, Marleen Winters, Branka Dollée, Anita Winters, Myrthe
Lugtmeier, Mairislie Kruimer, Patricia Pijpaert, Tineke Rudolphie
Aanwezige leden/ouders: Alex ter Steeg, Athalia Potman, Aline Groot Nibbelink, Klaas Pot, Margreet
Pot en Erna Jansen (notulist)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
Afwezig met afmelding, Bert Hendriks, Denise Schutte, Ashley de Graaf, Rosa Klooster, Christa
Conijn, Renske de Vries en Annemieke Kruimer.
2. Vorige notulen (7 maart 2017)
Volledige namen noemen in jaarverslag;
Branka: Mag je namen van de deelnemers in het jaarverslag noemen i.v.m. de nieuwe privacy
wetgeving? Dat mag wel, maar je moet er wel scherp op gaan letten wat wel en niet te publiceren.
Foto’s mogen niet zomaar geplaatst worden.
In het aanmeldformulier gaat ook gevraagd worden om toestemming voor foto’s e.d.
Bestuur is bezig om te bekijken hoe hier in het kader van de privacywet mee omgegaan mag/moet
worden.
Ongevallen met toestellen:
Dit is met de gemeente besproken en er is ook een EHBO workshop gegeven aan alle trainers.
Notulen 2016:
Notulen konden niet meer worden bijgewerkt, Erna is niet bij die vergadering aanwezig geweest en
kon er niets beters van maken.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Aanjaagbudget
Dit is het laatste jaar dat dit beschikbaar wordt gesteld. De gemeente Meppel stelt 200.000 euro
beschikbaar voor maatschappelijke doelen door verenigingen, stichtingen en ondernemers. Je kunt je
hievoor inschrijven en wordt door een onafhankelijke jury beoordeeld.
Albert heeft een aanvraag gedaan om Free Running beter op de kaart te zetten. Dit om een moeilijk
bereikbare groep in de puber leeftijd weer in beweging te krijgen. Albert heeft een aanvraag gedaan
om materiaal voor Free Running beschikbaar te stellen aangezien er veel materialen en toestellen
moeten komen om deze groep uit te blijven dagen. Het is gelukt en hebben een bedrag van € 14.400,gekregen. Wij zijn daar erg trots op en blij mee.
Commissie eigen zaal
Myrthe Lugtmeijer, Sonja Gordijn, Ina van “Faassen, Athalia Potman en Klaas Pot maken hier deel
van uit. Sinds we geen eigen zaal meer hebben en ook onze thuisbasis een huurlocatie is, vinden we
het erg fijn om een eigen zaal te hebben met meer ruimte. De KNGU is hierin ook betrokken.
Locatie aan de Marijkestraat wordt als beste locatie gezien, qua locatie en qua ruimte.
Hier zijn grote plannen mee. Vooral uitbreiding en een vaste opstelling creëren voor o.a. freerunning
en een verende vloer voor turnen en acro.
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De commissie heeft hun ideeën bij het bestuur neergelegd en die zullen zich er verder over buigen.
Als het bestuur akkoord is zal contact worden gezocht met de gemeente Meppel.
Het bestuur geeft aan nog wel een subsidiecommissie/ sponsorcommissie en technische commissie
nodig te hebben. Wie zich daarvoor wil aanmelden; graag!
Wordt vervolgd.
Rabobank Clubkas Campagne:
De Rabobank stelt in totaal € 100.000 beschikbaar voor stichtingen en verenigingen die een goed
besteedbaar doel hebben. Elke stem die wordt gedaan (je moet lid zijn van de Rabobank) levert direct
geld op. Stemmen kan alleen als je lid bent van de Rabobank. Het campagnefilmpje wordt getoond
aan de aanwezigen. Deze kan gedeeld worden om zo een breder draagvlak te creëren. Stemmen kan
vanaf 15 maart a.s.. Het geld dat we binnenhalen willen we gebruiken voor een mooie turnvloer (rollen
matten)
Margreet stelt voor om bijvoorbeeld op Facebook bij de campagne aan te geven dat het ook mogelijk
is om een vrijwillige donatie te geven. Patricia K. neemt dit mee.
4. Jaarverslag 2017

Het jaarverslag wordt doorgenomen.
Regina merkt op dat we nog wel TD 2 juryleden kunnen gebruiken. Deze zijn hard nodig.
5. Begroting 2018
De begroting wordt mondeling toegelicht.
Elke keer als een incasso niet lukt kost dit ons extra geld. Daarom wordt met ingang van de volgende
incasso € 3.50 administratiekosten in rekening gebracht aan de betreffende rekeninghouder als een
incasso niet mogelijk is. Dit zal op de site kenbaar worden gemaakt.
Aline geeft aan dit ook op het aanmeldformulier toe te voegen. Patricia K. neemt dit mee.
Klaas stelt voor om de nog niet geïnde kosten of nog te verwachten inkomsten wel te vermelden op
hetzelfde begrotingsoverzicht. Dit geeft meer duidelijkheid. Albert neemt dit mee.
De gemaakte opmerkingen meenemend (zaalhuur eraf en kleding verrekend)
wordt de begroting vastgesteld.
6. Vaststelling contributie 2018/2019
In 2018 zal de contributie niet verhoogd worden. Dit was in eerste instantie wel benodigd, maar gezien
de wijziging die qua contributiemodel zal worden doorgevoerd is besloten dit niet in 2018 te doen. Dit
zal worden meegenomen in de contributie van 2019.
In 2019 zal er een duidelijker contributiemodel komen omdat de huidige veel te verwarrend is. De
Penningmeester zal hiervoor een voorstel doen en deze zal in oktober kenbaar worden gemaakt.
Klaas stelt voor om de bondscontributie hiervan los te koppelen om het daarmee transparanter te
maken. Ouders/leden worden daarmee ook bewust gemaakt van bondscontributie die de club afdraagt
aan de KNGU.
7. Verslag Kascommissie
Dit jaar is de kascontrole opgepakt door Athalia Potman en Jan van der Veen. Er waren geen
bijzonderheden. De kas is goedgekeurd.
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8. Verkiezing kascommissie
Athalia wil de kascontrole wel weer op zich nemen. Aline meldt zich ook aan om dat voor dit jaar op
te pakken.
Patricia K. bedankt de dames voor deze aanmelding.

9. Bestuursverkiezingen
Toetredend:
Margriet Blaauw, Algemeen Lid en aanspreekpunt voor de gemeente Meppel
Henriet Kisters, algemeen Lid en duobaan Personeelszaken
Regina Bakker algemeen Lid en duobaan Personeelszaken, coördinator opleidingen en juryzaken
turnen.
Alle drie de dames stellen zich voor waarna wordt gestemd door de aanwezigen.
Voor zowel Margriet, Henriet als Regina wordt unaniem voor toetreding gestemd. De voorzitter heet
de nieuwe bestuursleden van harte welkom bij het bestuur.
Herkiesbaar:
Bert Hendriks, Algemeen Lid, sponsorcommissie en ondersteuning penningmeester
Patricia Klooster, Voorzitter en PR
Ook Bert en Patricia K. stellen zich voor en daarna volgt de stemronde. Wederom stemmen de
aanwezigen unaniem voor.
Allen gefeliciteerd met deze ver-/herkiezing.
Alex ziet het wel als risico dat over 3 jaar 5 bestuursleden tegelijkertijd kunnen aftreden.
Het bestuur zal de termijnen van de bestuursleden zo indelen dat er geen grote wisseling in het bestuur
zal ontstaan.
10. Activiteiten 2018
De activiteiten voor het komende jaar worden besproken.
Het vrijwilligersfeest is ook voor de sponsoren, maar wordt vrijwilligersfeest genoemd, moet de naam
hiervoor aangepast worden? Hier wordt naar gekeken door het bestuur. Suggesties zijn welkom.
11. Rondvraag
Myrthe: We zijn zelf erg zuinig op de toestellen. Maar gemerkt wordt dat veel toestellen niet met
beleid behandeld worden (met name door de scholen). Margriet geeft aan dat dit bij de gemeente is
aangegeven. De gemeente heeft dit doorgestuurd naar de betreffende school. Ook zijn er foto’s naar de
gemeente gestuurd waarop scheuren in de bekleding van de balk te zien zijn.
Anita merkt daarover op dat zij ook zelf heeft gezien dat er ruw met de spullen van ons omgegaan
wordt.
Patricia K.: als dit zo blijft moet dit achter slot en grendel gezet kunnen worden.
12. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 22.00 uur! (met behulp van de hamer  )
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