
Notulen Algemene ledenvergadering 2017.

Gehouden op: 20-3-2017, in Sport-en tenniscentrum Uitgeest.

Aanwezig: 
Bestuur: Tiny v.d. Eng, José Krom, Laura Langendijk,Inge Frantsen en Anneke Rumphorst.
Leiding: Joke Zwikker.
Ouders leden: Tineke Beentjes en Maribel Muijskens.
Leden: Ria v. Marion, Gerda Mijnen, Truus Terra-Groen. 
Oudlid: Marianne v. Zutphen-Zonneveld.  
Afwezig met bericht: Loes Agema en Ans Pieters.

1). Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

2). Notulen Algemene Jaarvergadering 5-4-2016.
Gevraagd of er nog opmerkingen over de notulen zijn. Een vraag is, of er iets met het 
Schipholfonds gebeurd. Het antwoord was dat we het dit jaar weer zullen oppakken. Vorig 
jaar waren we afgewezen.
De voorzitter geeft nog door dat we bezig zijn met het Beweegdiploma, samen met Erna 
Oostra en de Wisssel. In totaal worden er 7 lessen gegeven.
Nog een opmerking dat er 2 G-gymmers meedraaien met de les van Ans op vrijdag.
Joke had ook een opmerking over de yogamatjes, die de leden voor de helft moesten 
bekostigen. Daar was ze het niet mee eens. Er zijn diverse acties opgezet, kon Unitas niet
het gehele bedrag betalen? 
Laura merkte op, dat heel veel acties door de jeugdleden zijn geregeld en daarvoor ook 
beloond moeten worden d.m.v. nieuwe  attributen.
Mevr. Marion, vroeg nog, wat als iemand 2 avonden wil sporten, krijgt zij/hij dan een 
korting? Het is nog niet voorgekomen dat iemand dit wil, maar er kan dan een korting 
gegeven worden.

3). Mededelingen en ingekomen stukken.
Er was een reactie binnengekomen van De Wissel dat het berghok heel vies is en dat wij dit 
samen met de andere sportverenigingen schoon moeten maken. Er gaat een brief van Unitas 
uit, dat wij dit niet gaan doen.
Het berghok van De Zien is ook vies, we gaan dit aan Siem Mol doorgeven. Het berghok 
van de Meet valt nog mee, maar daar is de vloer heel vies. De Gemeente Uitgeest wordt 
aangeschreven.

4). Jaarverslag secretariaat.
Er wordt gevraagd of er nog op of aanmerkingen zijn over het verslag van 2016.
Een opmerking is of wij volgend jaar de namen van de leden willen noteren die aanwezig 
waren!

5).Jaarverslag penningmeester.
Inge leest het jaarverslag voor. 



6). Voorstel tot contributieverhoging.
Er is besloten om per 1-9-2017, de contributie te verhogen, met   € 1,00  per maand.
Voor de selectie wordt het verhoogd met € 3,50 per maand. De selectieleden trainen per jaar 
ook meer dan de leden.

7). Voorstel tot aanpassing van de bondscontributie.
Het voorstel is om de bondscontributie per kwartaal door de leden te gaan betalen.
Wij zullen dit ook in de Nieuwsbrief aankondigen en op de website.

8). Begroting 2017.
In de begroting van 2017 is de contributieverhoging al meegenomen, hierdoor spelen we 
quite.

9). Verslag kascommissie.
Het verslag van de kascommissie wordt voorgelezen door Truus Terra-Groen.

10). Benoeming kascommissie.
Gerda Mijnen en Truus Terra-Groen gaan deelnemen aan de kascommissie.

11). Bestuursverkiezing.
Tiny v.d. Eng, Laura Langendijk en José Krom gaan weer voor 3 jaar door.

12). Rondvraag:
Vraag van bestuur of er door de groepen leuke stukjes en foto’s doorgestuurd kunnen  
worden voor de website.
Let op de Nieuwsbrief in de gaten!

13). Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun 
belangstelling en inbreng.

 

    


