Notulen Algemene Ledenvergadering 2018.

Gehouden op: 27-3-2018, in Sport-en tenniscentrum Uitgeest.

Aanwezig:
Bestuur: Tini v.d. Eng, José Krom, Laura Langendijk, Inge Frantsen en Anneke Rumphorst.
Leiding: Joke Zwikker.
Ouders leden: Tineke Beentjes.
Leden: Evelien Schouten, Han Wesselink, Anna Marie Gilissen, Ria Marion, Truus Terra-Groen,
Nellie Nielen, Gerda Mijnen-Verduin en Loes Agema.
Oudlid: Marianne v. Zutphen.
Afwezig met bericht: Ida Veldhuis, Erna Oostra en Ans Pieters.

1). Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2). Notulen Algemene Jaarvergadering 20-3-2017.
Gevraagd of er nog op of aanmerkingen over de notulen zijn.
Het berghok in De Zien is nog steeds vies. Er wordt contact opgenomen met Siem Mol.
3). Mededelingen en ingekomen stukken.
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken binnengekomen.
4). Jaarverslag secretariaat.
Er zijn 14 leden weg bij Aero Shape in De Wissel. Deze groep van Petra Wever is gestopt, vanwege
lichamelijke klachten van Petra en er is niemand als trainster voor deze groep gevonden.
In het overzicht van opbouw van het ledenbestand, Dames en Heren vanaf 16 jaar, dient het
woordje Heren er vanaf gehaald te worden.
Voor het geld van de Grote Clubactie is een Airtrack gekocht.
5). Jaarverslag penningmeester.
Inge leest het jaarverslag voor. Het verlies kunnen we wegwerken, doordat de contributieverhoging
ingaande 1-9-2017 nog geen jaar geind is.
6). Begroting 2018.
Zijn er nog vragen over de begroting?
7). Verslag kascommissie.
Het verslag van de kascommissie wordt voorgelezen door Truss Terra-Groen.
8).Benoeming kascommissie.
Nieuwe kascommissie worden Gerda Mijnen en Annamarie Gilissen.

9).Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Anneke Rumphorst.
Nieuw lid: Evelien Schouten.
Zijn hier bezwaren tegen, er is geen bezwaar.
10.) Rondvraag.
Joke Zwikker gaat stoppen op de dinsdagochtend. Bea v.d. Meer gaat het waarschijnlijk van haar
overnemen. Er gaat een brief opgemaakt worden voor de leden. Eventueel kan er nog een
enquetteformulier gemaakt worden en door de leden in te vullen, of de mensen door willen. Er is
eventueel ook een mogelijkheid om naar de Klop te gaan, daar geeft Joke nog wel les.
Er dient wel opgezegd te worden voor 1-6-2018.
José is in het zonnetje gezet omdat zij al 25 jaar bestuurslid is van Unitas.
Zij heeft een speld van de KNGU ontvangen met een mooi bloemetje.
11). Sluiting.
De voorzitter slluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun belangstelling
en inbreng.

