Notulen Algemene ledenvergadering 2019
Vergaderlocatie
De Keijzershof Opijnen

Datum
vrijdag 12 april 2019

Aanwezigen
Bestuur: Arie Vendrig, Berry van Hemert, Tamara de Jongh, Harriët van Reekum.
Leden: Arie van Empel, Eline v/d Glind, Martin Snijder, Jos van Zelst, Jessica Werner Vink, Trudy
Oldehanter.

Notulist
Berry van Hemert (secretaris)

Agenda:
1) opening voorzitter
2) mededelingen bestuur
3)notulen 2018
4)verslag secretariaat
5)verslag en verkiezing kascomissie
6)verslag penning meester
7)contributie
8)bestuurswijziging / verkiezing bestuursleden
9)wat er te tafel komt
10)rondvraag
11)sluiting

Opening:
voorzitter: Arie Vendrig opend de vergadering

Mededeling Bestuur:
Jojanneke stopt met het lesgeven van de Gymnastiek, Anne en Chaline nemen dit over

Vastgestelde notulen 2018
notulen 2018 zijn vastgesteld

Verslag secretariaat 2018
vastgesteld

Verslag kascomissie 2018
vastgesteld en goedgekeurd decharge verleend
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Verslag penningmeester 2018
vastgesteld en goedgekeurd

Contributie
contributie wijzigingen €5,- per lid selectie/beat voor extra techniekles en €5,- voor WKYCD
beverwijk

bestuurswijzigingen / verkiezing bestuursleden
willem Klip stopt met zijn functie als algemeen bestuurslid.
Tamara de Jongh stopt medio 2020 en word opgevolgd door Eline vd Glind

Wat er ter tafel komt
de jaarlijkse dansschow datum 28/29juni 2019 in de Keijzershof te Opijnen

Rondvraag
Jessica Werner: zou het op prijs stellen dat er door de dansleiding beter word gekeken
naar de spullen die nog steeds op zolder liggen, ipv steeds nieuwe artikelen of kleding te kopen.
zo voorkom je geld verspilling middels creativiteit met spullen die al in bezit zijn.
Arie van Empel: geeft aan dat weinig leden bij de volleybal nog steeds een probleem is.
hij wil zelf in de optocht meerijden om meer leden te werven.
vraag; trainingen op dinsdagavond en wedstrijden op vrijdag plaats te laten vinden.
kosten van deze optie moeten dan wel in overleg gaan met het bestuur.
vraag; of er budget is voor een nieuwe trainer aan te stellen (afhankelijk van de kosten)

Sluiting:
voorzitter Arie Vendrig bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering 20:30uur
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