Notulen ALV dd 20180522

Notulen Algemene ledenvergadering ASV 22 mei 2018
Aanwezig 15 leden + 3 bestuursleden.
•

Woord van welkom door voorzitter Ton Harmsen.

•

Terugblik bijeenkomst “Klaar voor de start”
De bijeenkomst voor de jeugd als wel voor de volwassenen zijn druk bezocht en als positief
ervaren. We kunnen melden dat er voor de jeugd een informatieboekje is uitgegeven en dat
er gewerkt wordt aan een nieuwe website. Valkuil is en blijft dat er veel geregeld wordt door
dezelfde mensen. Graag zien wij hier de leden ook actiever in. Er zal een jaarplanning komen
met werkzaamheden voor vrijwilligers waarop de leden zich kunnen inschrijven wanneer zij
helpen kunnen.

•

Notulen ALV 2017 en jaarverslag 2017worden ter vergadering vastgelegd.

•

Financieel verslag en verslag kascommissie.
De kascommissie is tot de conclusie gekomen dat het financieel verslag niet op orde is. Ton
heeft na het stoppen van Henk Nijhof als penningmeester a.i. de taak als betaalmeester op
zich genomen. Ton heeft nu 2 bestuursfuncties en dit is niet te doen, met alle respect voor
Ton. De kascommissie laat duidelijk weten in de ALV dat er naarstig gezocht moet worden
naar een penningmeester. Facturen naar sponsoren zijn in 2017 niet verstuurd. Hierin missen
we de opbrengsten. Tevens missen er opbrengsten bij de Eiberrun. Door hitte is het
deelnemers aantal minder dan afgelopen jaar, is de dogrun afgezegd. Leden aantal loopt ook
terug. Er moet flink aan SABE betaald worden voor baanhuur. Er zijn op dit moment geen
tekorten maar er moet wel gewaakt worden dat er geen grotere tekorten komen de
komende jaren.
De kascommissie geeft geen decharge aan de vergadering.
De kascommissie, tw Paulien Boverhof en Ilse Kistemaker zullen samen met Ton zorgen dat
de boeken weer op orde komen. Hennie Temmink za hen hierbij ondersteunen. Wenselijk is
om in juni alles op orde te hebben zodat aanwezige leden alsnog decharge kunnen geven.

•

Voorstel verhoging contributie.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van contributie verhoging van €1,- per maand
per lid. Deze verhoging gaat in vanaf het derde kwartaal van 2018.

•

Benoeming nieuwe kascommissie.
Paulien stopt. Ilse Kistemaker en Berend Kers worden benoemd. Hennie Temmink wordt
reserve.

•

Verslag SABE
Bob Doornweerd geeft een kort verslag waar SABE zich mee bezig houdt. SABE zal met een
voorstel komen voor de baanhuur.
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•

Tijdens de pauze worden kaarten verloot voor de FBK games. De kaarten zijn gewonnen door
Gregory Jansen.

•

Bestuursbezetting:
Het bestuur is nog altijd naarstig op zoek naar bestuursleden. Dringend verzoek aan de
trainers om dit te melden in hun groepen. Wellicht zijn er onder de leden mensen die het
bestuur willen versterken.

•

Nieuwe website
Dennis geeft uitleg over de inrichting van de nieuwe website. Deze zal binnenkort in de lucht
gaan.

•

Verslag verschillende commissies
Eiberrun: organisatie kampt weer met minder opgave. Afwachten is wat hoe het financieel
uitpakt dit jaar voor besloten wordt hoe verder te gaan met de Eiberrun.
Jubileumcommissie: 15 september wordt het 70 jarig bestaan gevierd. Dit zal een dag
worden voor alle leden + familie. Er zal een estafette georganiseerd worden in de vorm van
een klaverblad.
Kantinecommissie: Voor het eerst sinds jaren is er voor 16 juni a.s. een tekort aan
vrijwilligers. Verder geen op of aanmerkingen. Complimenten aan Herma voor het verzorgen
van allerlei kantinezaken.
Schoonmaakcommissie: Janny heeft schoonmaak voor heel 2018 weer geregeld. Een dank je
wel aan Janny.

•

Sluiting
Ton geeft aan dat het een innerverende vergadering was met positieve en negatieve
aspecten. Om van te leren. Een ieder praat mee. Dank voor de komst, laten we er een goed
jaar van maken!
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