Notulen Algemene Ledenvergadering 9 april 2018

_ ____________________________________

1.

Opening van de vergadering en accorderen van de notulen van de Algemene
Ledenvergadering van 7 april 2017

De secretaris Inge Crienen heet alle aanwezigen van harte welkom op de (waarschijnlijk)
89e 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: Ton Leeuw, Anita Smedts en Roel de Vlugt.
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 2017 en een vooruitblik op het jaar 2018

Toelichting jaarverslag 2017:
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.
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.

Toelichting op het thema Veilig Sport Klimaat

Volharding heeft het veilig sportklimaat geïntegreerd in de vereniging, waardoor het
thema op de agenda blijft staan.
Bert Janssen is vertrouwenscontactpersoon van Volharding en van HBSV. Hij heeft een
toelichting gegeven over het belang van een preventief, actief en correctief beleid
rondom het veilig sportklimaat. Tevens heeft hij vragen omtrent het beleid beantwoord.
4.

Financieel verslag door de penningmeester

De penningmeester Christien Hermans licht het financieel jaarverslag over 2017 toe.

5.

Verslag van de kascontrolecommissie over het jaar 2017

De dames Angelie Klep en Jolanda Houben 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.
6.

Verkiezing van de kascontrolecommissie voor het jaar 2018

Angelie en Jolanda blijven aan als lid van de kascontrolecommissie voor 2018. Loek
Trienes wordt bereid gevonden toe te treden tot de commissie. De secretaris bedankt
Angelie en Jolanda voor bewezen diensten.
7.

Behandeling van de begroting voor het jaar 2018 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.
8.

Vaststelling van de contributie voor het jaar 2019

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 2019
Leden vanaf 16 jaar:
contributie 2019

€ 72,- per jaar
€ 110,- per jaar

Turnen (één leseenheid = 1½ uur):
Jeugdleden t/m 15 jaar:
contributie 2019

€ 108,- per jaar

Freerun:
Jeugdleden t/m 12 jaar:
Jeugdleden vanaf 13 jaar:

€ 180,- per 40 weken
€ 210,- per 40 weken

contributie 2019
contributie 2019

De contributie voor steunende leden blijft € 10,00.
De penningmeester licht dit voorstel toe. De leden zijn accoord met het voorstel.
9.

Verkiezing van bestuursleden

Christien Hermans en Piërre Saris zijn dit jaar periodiek aftredend; Piërre heeft zich
herkiesbaar gesteld en Christien is niet herkiesbaar. Ook Wies Heuvelmans is vorig jaar
na de zomervakantie afgetreden als bestuurslid; van haar heeft het bestuur al afscheid
genomen.
Christien is reeds sinds 1992 lid van Volharding en sinds 2009 ook actief geweest als
bestuurslid (penningmeester). Inge bedankt Christien voor haar jarenlange inzet voor de
vereniging.
Vanuit de vereniging zijn er geen nieuwe bestuurskandidaten naar voren gebracht.
Het bestuur stelt voor om Lies Driessen als nieuwe penningmeester te benoemen als
opvolgster van Christien.
Het bestuur stelt verder de volgende kandidaat voor: Mark Bon. Mark is al jaren lid van
de PR-commissie (hij verzorgt de website van Volharding) en is reeds enkele maanden
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actief met het uitrollen van het Veilig Sport Klimaat binnen de vereniging. Verder is hij lid
van de projectgroep Samen Energiek in de Wijk en probeert daar Volharding ook op de
kaart te zetten. Het Bestuur heeft Mark bereid gevonden zitting te nemen in het Bestuur;
hij zal zich in eerste instantie blijven bezighouden met genoemde zaken.
De leden zijn accoord met de benoeming van Lies, de herkiezing van Piërre en de
toetreding tot het Bestuur van Mark.
10. Huldiging van de jubilarissen
In totaal zijn er dit jaar 3 jubilarissen:
Jan Nijs
Gerry Niessen-Keder
Marian Rutten

12½ jaar lid
40 jaar lid
50 jaar lid

Jan Nijs is lid sinds 1 oktober 2005; hij is reeds jarenlang vrijwilliger oud papier ophalen
en vanaf begin 2014 is hij tevens lid van de Oud Papier Commissie.
Gerry Niessen is lid sinds 15 augustus 1977; zij gymt al heel lang in de damesgroep van
Wies.
Marian Rutten is lid vanaf 30 april 1967, toen bijna 8 jaar oud. Lang heeft zij zelf gegymd
in de groep van Wies, nu is zij nog steeds secretaris / lid van de TC.
De aanwezige jubilarissen ontvangen uit handen van de secretaris de KNGU- of
verenigingsspeld plus natuurlijk de bijbehorende bloemen. Van harte gefeliciteerd!
Verder maakt het Bestuur van de gelegenheid gebruik om Wies te bedanken voor
bewezen diensten.
Wies is al meer dan 60 jaar lid van Volharding; verder is ze al heel lang lid van het
bestuur (vanaf haar 17e jaar, dus bijna 60 jaar) en van de TC (vanaf de oprichting van de
TC).
Ze geeft nog steeds met heel veel plezier les aan de dames gym en de heren veteranen
en wordt niet voor niets de moeder van Volharding genoemd! Ook collecteert ze al 30
jaar voor het Fonds Gehandicaptensport waarvoor ze onlangs een bos bloemen met een
oorkonde heeft ontvangen.
Het Bestuur heeft daarom besloten haar erelid van Volharding te maken.
Hiervoor ontvangt Wies een oorkonde en een mooie bos bloemen.
11. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
12. Afsluiting
Om 22.18 uur wordt de vergadering gesloten onder het genot van een hapje en een
drankje. De secretaris dankt alle aanwezigen.
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