
 

 

  

 
  

 verslag jaarvergadering d.d. 19 juni 2019  

 

Aanwezig :  4 bestuursleden, Tineke van Kooten, Rensina Immerzeel 

Afmeldingen: Cristel (leiding), Alice Bos (bestuurslid), Suzanne Wesseling (kascommissie) 

 

1. Opening 

Kees opent de vergadering en heet iedereen welkom. Fijn dat een ieder tijd vrij heeft gemaakt om 
aanwezig te zijn. 
  

2. Ingekomen stukken 
Geen. 
 

3. Mededelingen 
Cristel en Kimberly volgen beiden een fulltime studie. Aan het begin van het seizoen diende 
weleens een les verschoven te worden i.v.m. het lesrooster van één van beiden. Ook vangen de 
dames elkaar regelmatig op bij een tentamen o.i.d. 
De kleutergroep is gesplitst in twee groepen, door Kimberly samengesteld. Groep 1 heeft les van 
9.00 uur tot 10.00 uur en groep 2 heeft les van 10.00 uur tot 11.00 uur op de zaterdagmorgen. 
In het seizoen 2019/2020 zal Kimberly, wegens haar verblijf voor een jaar in Australië, geen 
trainingen kunnen geven voor Thor Gouderak. Voor haar wordt vervanging gezocht. Getracht zal 
worden de trainingstijden gelijk te houden, maar mocht het nodig zijn, zal naar een andere dag 
worden uitgeweken. 
Evert is vanaf januari 2019 wegens ziekte afwezig en is vervangen door Diana Alblas (Tumo 
Moordrecht) en Cristel, net wie in de gelegenheid was. Fijn dat de lessen konden worden 
opgevangen. 

 
4. Verslag vorige vergadering 

Inhoudelijk: Verslag goedgekeurd en vastgesteld. 
 

5. Financieel overzicht 2016 
Tineke van Kooten licht het financieel verslag nog kort toe.  
Tineke van Kooten wordt bedankt voor al haar werk in het afgelopen jaar. Haar wordt een 
kadobon overhandigd. 
 

6. Verslag kascommissie 

Bestond uit Suzanne Wesseling en Rensina Immerzeel. Zij hebben de financiële stukken 
gecontroleerd en goedgekeurd. Rensina is aanwezig en meldt dat de administratie er (weer) 
goed, verzorgd en overzichtelijk uitziet en meldt dat er verder geen bijzonderheden zijn te 
melden. 
De kascommissie wordt bedankt en aan het bestuur wordt decharge verleend.  
Er wordt naar gestreefd dat volgend jaar Suzanne Wesseling samen met een nieuw te benoemen 
persoon de kascommissie zal vormen. 
 

7. Vaststellen contributie per 1 juli 2019 

Gezien het resultaat en de begroting van 2019 is het niet nodig de contributie te verhogen en zal 
deze dit jaar gelijk blijven. 

 
8. Begroting 2019 

Tineke van Kooten licht de begroting nog kort toe. Met de begroting wordt ingestemd. 
 

 

Opgericht 26 maart 1910 
Koninklijk goedgekeurd 29 april 1914 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam nr. 40464650 

Aangesloten bij het Rayon Lek en IJssel van district Zuid van de KNGU. 
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9. Jaarverslag 2018 
Ter kennisname. Deze wordt goedgekeurd. Tineke Noorlander wordt bedankt voor het opstellen 
ervan. 
 

10. Bestuursverkiezing 
Tineke Noorlander is aftredend en stelt zich herkiesbaar. 
Er zijn geen bezwaren binnengekomen en er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, zodat 
Tineke als herkozen wordt beschouwd. 
 

11. Rondvraag 
Tineke Noorlander: meldt dat ijverig wordt gezocht naar vervanging voor Kimberly voor het 
seizoen 2019/2020 en praat een ieder thans bij. 
Voor de kleuters is er in de persoon van Conny Noordergraaf (uit Krimpen aan de Lek, geeft 
kleuters les in Ouderkerk aan den IJssel) een vervangster gevonden. Zij is bereid om ons zo lang 
het nodig is uit de brand te helpen. Inmiddels is er ook contact gelegd met Gerrinde Looren uit 
Bergambacht. Zij doet de sportopleiding aan het HBO te Zwolle, maar is nog niet in het bezit van 
licentie 3. Zij gaat hier wel mee starten (in oktober 2019). Totdat Gerrinde nog niet de 
bevoegdheid heeft alleen les te geven, zal Conny de kleuterlessen op haar nemen. Beide dames 
zijn inmiddels ook wezen kijken bij de kleuterlessen en hebben kennisgemaakt met Kimberly. 
Kimberly ziet met vertrouwen de vervanging van haar voor de kleuterlessen tegemoet. De 
lestijden voor de kleuters zullen komend seizoen hetzelfde blijven. 
Helaas kan Gerrinde niet op woensdag lesgeven aan de meisjesgroepen. Zij geeft namelijk op 
woensdag les in Bergambacht en daar willen ze haar niet kwijt, aldus haar woorden. Wel heeft zij 
aangegeven Cristel op dinsdag te willen assisteren bij de selectie (als haar lestijden op het HBO 
dat toelaten). 
De zoektocht naar vervanging voor de meisjesgroepen is derhalve nog niet afgerond en wordt 
voortgezet. 
 

12. Sluiting 
De vergadering sluit om ongeveer 20.45 uur. Kees bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en 
aanwezigheid. 

 


