Notulen algemene ledenvergadering 2018.
Opening
De voorzitter p.v.d.pieterman opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Voorzitter leest de agenda voor.
Ina en Eef Boegborn hebben zich afgemeld.
Er wordt een moment stilte in acht genomen voor de overledenen.
Geen ingekomen stukken.
Notulen 2017 worden door patrick in het kort doorgenomen. er worden geen op en
aanmerkingen gemaakt. Namen jubilarissen zijn niet vermeld. financieel jaarverslag 2017
was niet geweldig. beleid 2017 is kort aangemerkt.
de notulen worden goedgekeurd.
Jaarverslag 2017
Voorzitter verteld dat er een fijne en goede uitvoering is neergezet, sponsoring liep ook
goed. 7500 euro aan sponsoring.
Er is een mededeling van Danzo dat ze van doetinchemplein willen kopen. maar na taxatie
bleek dat zij het niet konden kopen.
Het is de bedoeling om meer draaiboeken van evenementen en aktiviteiten te verzamelen
die voor meer continuïteit in de vereniging zullen waarborgen.
Ledenadministratie is een start gemaakt om de indeling van tarieven en groepen beter in te
delen.
Contributieverhoging hebben we pas 1 januari 2018 kunnen doorvoeren.
Personeelsadministratie wordt gedaan door Patrick van de Pieterman en AVM, het
aantrekken van een vrijwilliger voor personeelszaken blijft belangrijk en een zoektocht.
Verslag van de gymnastiek commissie. recreatiewedstrijd leverde140 deelnemers op en
een hele gezellige en sportieve dag. nieuwe lessen in de vijfhoek gestart door rik drenth.
Lizzy kleine schaars gestopt met ouder en kind gym.
Patrick leest alle commissie verslagen voor.
zie jaarverslag 2017 van alle commissies.

Jubilarissen.
12,5 jaar lid van SVOD janneke Lindenholz, krijgt haar handdoek en boeket .
niet aanwezig Maureen van Baak en Nienke Verwaaij.
PAUZE

Patrick neemt de agenda nog even door.
Een vergeten jubilaris te weten dhr Kerkdijk is 75 jaar lid van svod en de bond, krijgt de twee
spelden en een boeket.
Lid van verdienste voorgedragen en aangenomen te weten Herbert Hoogers. krijgt speld en
boeket.
Veneta Michalova gaat met pensioen voordragen voor erelid. Wordt ingestemd met geklap.
financieel verslag 2017
Dries van Marle worst voorgesteld door de voorzitter.
Dries neemt het woord. Het verhaal is kort en bondig dit afgelopen jaar positief 285 euro,
tegenover een negatief saldo van 25.000.00 vorig jaar.
Opbrengsten zijn gestegen zoals meer leden, meer kantine en opbrengsten verhuur turnhal
en verhuur kei 13..
Kosten zijn niet noemenswaardig gestegen.
wat betreft liquiditeiten lopen terug door aanschaf nieuwe vloer oa.
verkiezing bestuur.
heidi aftredend maar wel herkiesbaar maar niet meer in de functie van secretaris.
beleid 2018
We zoeken een secretaris, en personeel functioneren. iemand tussen ledenadministratie en
het financiële.
Ab Doornebosch zegt dat we de vergadering een volmacht moeten vragen om een
secretaris te benoemen in 2018. Die wordt verleend.
Communicatie naar de ledenadministratie.mail adressen moeten geüpdatet worden. zo is er
nog hier en daar geld te vinden.
Begroting 2018
leden rond de 1000, proberen te houden. loonkosten lopen terug. door stoppen veneta.dan
komen we op een begroting die door de contributieverhoging en loonkosten daling een
resultaat van 17.500,00 kunnen halen.
zijn er opmerkingen ,mag ik deze goedkeuren. er wordt instemmend geklapt.begroting wordt
goedgekeurd.
Rondvraag
vraag over nieuwe leiding zumba, antwoord zijn we nog mee bezig
vraag over bondscontributie in 2017 5 keer geïnd.
klopt we moesten van uit 2016 een inhaalslag maken.
Jan hoeve maakt opmerking over 150 jaar bestaan bond. Expositie in beekbergen.
dries maakt opmerking over handmatig contributie, graag incasso maken.wordt aan gewerkt.

mevrouw krijgt de nieuwsbrief niet zal nu via de mail.frauke Casula.
de vergadering wordt gestopt. iedereen mag nog een drankje nemen.

