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.

Verslag ALV/jaarvergadering d.d. 10 februari 2022

Fysiek aanwezig

: 2 bestuursleden (Suzanne Wesselingh en Tineke Noorlander, Tineke van

Kooten, Fred Bennink en Karel van Berk (beide kascommissie)
Aanwezig via Teams: 1 bestuurslid (Marina de Gier)
Afmeldingen: 1 bestuurslid (Lennie van den Herik), 1 lid.

Dit betreft de ALV/jaarvergadering 2021; door de geldende coronamaatregelen is het niet
gelukt deze (nog) in 2021 plaats te laten vinden.

1. Opening
Suzanne opent de vergadering en heet iedereen welkom. Fijn dat een ieder tijd vrij heeft gemaakt
om aanwezig te zijn.
2.

Ingekomen stukken
E-mail van een lid met een afmelding voor deze vergadering; tevens een e-mail van een ouder.
Deze ouder dacht dat de jaartallen niet goed stonden in de agenda; aan hem is per e-mail
uitgelegd dat dit de ALV/jaarvergadering 2021 betreft. Het streven is om de ALV/jaarvergadering
2022 uiterlijk in april 2022 te laten plaatsvinden.
Tevens is er een e-mail ontvangen van Desiree Berkouwer, waarin zij aangeeft wegens
persoonlijke redenen voor nu af te zien van het deelnemen aan het bestuur. De
bestuursverkiezing zal derhalve tijdens deze vergadering niet plaatsvinden.

3.

Mededelingen
Mededelingen zullen worden gedaan bij de betreffende agendapunten.

4.

Verslag vorige vergadering
Inhoudelijk: Verslag goedgekeurd en vastgesteld.

5.

Financieel overzicht 2020
Tineke van Kooten licht het financieel verslag nog kort toe.
Tineke van Kooten wordt bedankt voor al haar werk in het afgelopen jaar en krijgt (na afloop) een
voorjaarsbakje overhandigd.

6.

Verslag kascommissie
Bestond uit Fred Bennink en Karel van Berk.
De kascommissie heeft geen onvolkomenheden gezien in de administratie.
Zij hebben de financiële stukken geheel gecontroleerd en goedgekeurd. De administratie ziet er
weer goed, verzorgd en overzichtelijk uit.
Wel is er de opmerking dat de post “diverse kosten” beter uitgesplitst dient te worden. De diverse
kosten zijn wel terug te vinden in de grootboekkaarten, maar beter is om ook te verwijzen naar de
betreffende grootboek, zodat de post “diverse kosten” gemakkelijker te herleiden is uit de
administratie/grootboekkaarten. Tineke van Kooten meldt dat ze dit advies reeds nu voor het jaar
2021 toepast.

Tevens heeft de kascommissie een opmerking over het niet incasseren van contributie, zoals nu
een aantal kwartalen is gebeurd omdat er geen trainingen plaats konden vinden in verband met
geldende coronamaatregelen.
Het bestuur meldt dat zij het belangrijk vindt leden te behouden, vandaar dat zij hiervoor gekozen
heeft.
Het bestuur krijgt het advies om bij een volgende keer, of wellicht met terugwerkende kracht, bij
het niet incasseren van contributie dit te melden aan de leden en daarbij aan te geven dat
uiteraard wel contributie voldaan mag worden, maar dan geheel vrijblijvend. Met inderdaad de
nadruk gelegd op deze vrijblijvendheid.
De kascommissie wordt bedankt en aan het bestuur wordt decharge verleend.
In de kascommissie voor komend jaar zal in ieder geval Karel van Berk plaatsnemen. Naast hem
zal het bestuur nog een lid vragen deel te nemen in de kascommisie.

7.

Vaststellen contributie per 1 juli 2021
Gezien het resultaat en de begroting van 2021 zal er geen contributieverhoging plaatsvinden en
zal deze vanaf 1 juli 2021 wederom gelijk blijven.

8.

Begroting 2021
Tineke van Kooten licht de begroting nog kort toe en meldt dat het wel een schatting blijft, gezien
de coronamaatregelen. Er is een kwartaal geen contributie geïnd. Daartoe is besloten door het
bestuur omdat er niet gesport mocht worden. De huur is over deze periode niet in rekening
gebracht. Dit compenseert elkaar weer, doch de KNGU brengt wel de lidmaatschap per lid per
kwartaal in rekening (zo’n € 700,00). Het is moeilijk nu goed in te schatten wat het komende jaar
gaat brengen. Vooralsnog is deze begroot op een “normaal” jaar.
Met de begroting wordt ingestemd.

9.

Jaarverslag 2020
Ter kennisname. Deze wordt goedgekeurd. Tineke Noorlander wordt bedankt voor het opstellen
ervan. Karel van Berk meldt nog dat het een mooi beknopt verslag is. Er wordt opgemerkt dat er
helaas weinig activiteiten hebben plaatsgevonden in 2020 in verband met de coronamaatregelen
en dat ook met regelmaat de trainingen moesten worden geannuleerd.

10. Bestuursverkiezing
Lennie van den Herik zal ten tijde van deze vergadering aftreden als bestuurslid. Jeannette van
Roest is eind 2021 afgetreden als bestuurslid wegens persoonlijke redenen.
Verwezen wordt naar agendapunt 2. Helaas heeft niemand zich aangemeld als bestuurslid, zodat
er geen bestuursverkiezingen tijdens deze vergadering zal plaatsvinden.
Er zal wederom een dringende oproep worden gedaan naar de leden om zich aan te melden als
bestuurslid. Er zijn minimaal 2 nieuwe bestuursleden nodig. Thans blijft het bestuur namelijk over
met 3 bestuursleden, Marina de Gier, Suzanne Wesselingh en Tineke Noorlander. Tineke
Noorlander meldt dat een aantal leden/ouders reeds persoonlijk per e-mail is benaderd, maar
helaas tot nu toe zonder resultaat.
11/12
Rondvraag
Geen.

13. Sluiting
De vergadering sluit om ongeveer 20.25 uur. Suzanne bedankt de aanwezigen voor hun inbreng
en aanwezigheid.

