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1. Opening en accorderen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering 

van 4 april 2016 

 

De secretaris Inge Crienen heet alle aanwezigen van harte welkom op de (waarschijnlijk) 

88e ledenvergadering van Volharding. Een speciaal woord van welkom voor de aanwezige 

jubilarissen. 

Zij vraagt toestemming aan de leden om de vergadering te mogen voorzitten, aangezien 

er in het afgelopen jaar formeel géén voorzitter van de vereniging was. De leden zijn 

accoord. 

 

Afgemeld: Claudia Crienen, Anja Peeters, Kim Zipp Haest, Annemarie Faassen, Anita 

Smedts, Wim Steegs. 

 

De secretaris neemt de notulen van de vorige ledenvergadering door. 

Er zijn geen inhoudelijke op- en/of aanmerkingen. 

 

De notulen worden geaccordeerd. 

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van het verslag. 

 

 

2. Toelichting op het jaarverslag 2016 en een vooruitblik op het jaar 2017 

 

Toelichting jaarverslag 2016: 

Zoals gebruikelijk is ook dit jaar het jaarverslag samengesteld uit verslagen welke door 

de verschillende commissies zijn opgesteld. 

 

Jaarverslag TC: 

Voor de toelichting op het jaarverslag van de Technische Commissie (TC) geeft de 

secretaris het woord aan Marian Rutten. Zij licht de belangrijkste punten uit het 

jaarverslag toe. Marian geeft nog aan dat de cursussen voor de leiding vaak elders in het 

land georganiseerd worden wat vaak lastig is in verband met reizen, zeker voor de 

jeugdige leiding. Olympia en Volharding proberen daarom de cursus naar Venlo te halen. 

Jolanda Houben merkt op dat de Rabobank overgaat van landelijke naar regionale 

sponsoring, hetgeen de ondersteuning van de (lokale) verenigingen ten goede zal 

komen. De secretaris bedankt Marian voor de toelichting. 

 

Jaarverslag OPC: 

Vervolgens licht Piërre Saris de activiteiten van de Oud Papier Commissie (OPC) toe. 

De secretaris bedankt Piërre en Barry van Heijster die namens de OPC aanwezig zijn. 

 

Jaarverslag PR: 

Mark Bon geeft een korte toelichting op het jaarverslag. 

 

 

3. Financieel verslag door de penningmeester 

 

De penningmeester Christien Hermans licht het financieel jaarverslag over 2016 toe. 
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4. Verslag van de kascontrolecommissie over het jaar 2016 

 

De heer Mark Bon en de dames Mary Receveur en Lies Driessen hebben dit jaar de 

kascontrole uitgevoerd. Zij geven aan dat (wederom) alles perfect in orde bleek te zijn. 

Namens de kascontrole-commissie stellen zij voor de penningmeester te dechargeren. De 

vergadering gaat hiermee accoord. 

 

 

5. Verkiezing van de kascontrolecommissie voor het jaar 2017 

 

Dit jaar is Mark Bon verplicht af te treden voor de kascontrolecommissie. Mary Receveur 

blijft aan. Lies Driessen is ook verplicht af te treden in verband met haar 

kandidaatstelling als bestuurslid. Angelie Klep en Jolanda Houben worden bereid 

gevonden toe te treden tot de kascommissie van 2017. De secretaris bedankt Mark en 

Lies voor bewezen diensten. 

 

 

6. Behandeling van de begroting voor het jaar 2017 door de penningmeester 

 

De penningmeester neemt de begroting door en geeft daar waar nodig een toelichting. 

De secretaris bedankt Christien en de vergadering gaat accoord met de voorgestelde 

begroting. 

 

7. Vaststelling van de contributie voor het jaar 2018 

 

De penningmeester stelt voor de contributie voor het komende jaar als volgt vast te 

stellen: 

 

Gymnastiek/dansen/aerobics/zumba: 

Jeugdleden t/m 15 jaar: contributie 2018 €  68,- per jaar 

Leden vanaf 16 jaar: contributie 2018 € 104,- per jaar  

 

Turnen (één leseenheid = 2 uur): 

Jeugdleden t/m 15 jaar: contributie 2018 € 102,- per jaar 

 

Freerun: 

Jeugdleden t/m 12 jaar: contributie 2018 € 170,- per 40 weken 

Jeugdleden vanaf 13 jaar: contributie 2018 € 200,- per 40 weken 

 

De contributie voor steunende leden blijft € 10,00. 

 

De penningmeester licht dit voorstel toe. De leden zijn accoord met het voorstel. 

 

 

8. Verkiezing van bestuursleden 

 

Er zijn dit jaar geen bestuursleden periodiek aftredend en herkiesbaar. 

Vanuit de vereniging zijn geen nieuwe bestuurskandidaten naar voren gebracht. 

Het bestuur stelt de volgende kandidaat voor: Lies Driessen. Lies gaat Wies Heuvelmans 

ondersteunen in haar rol als contactpersoon tussen de TC-commissie en het Bestuur. 

De leden zijn accoord en Inge Crienen heet Lies van harte welkom in het Bestuur. 
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9. Huldiging van de jubilarissen 

 

In totaal zijn er dit jaar 4 jubilarissen: 

 

Ton Leeuw    65 jaar (steunend) lid en erelid 

Marja Jonkers    50 jaar (steunend) lid 

Jos Korsten    40 jaar (steunend) lid 

Christien Hermans   25 jaar lid 

 

De aanwezige jubilarissen ontvangen uit handen van de secretaris de KNGU- of 

verenigingsspeld plus natuurlijk de bijbehorende bloemen. Van harte gefeliciteerd! 

 

 

10. Rondvraag 

 

• Jacqueline Grubben (TC/leiding) geeft aan dat ze blij is dat er nu na enkele jaren 

van enige onrust weer rust is binnen de vereniging. 

• Herman Kleinherenbrink vindt dat we zo door moeten gaan. 

• Barry van Heijster vraagt toestemming aan de jubilarissen voor het plaatsen van 

de foto’s op Facebook. 

 

 

11. Afsluiting 

 

Om 22.05 uur wordt de vergadering gesloten onder het genot van een hapje en een 

drankje. De secretaris dankt alle aanwezigen. 

 

 

 


