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

Ledenvergadering van 1 april 2019 

 

De secretaris Inge Crienen heet alle aanwezigen van harte welkom op de 91e 

ledenvergadering van Volharding. 

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

de vereniging het afgelopen jaar (nog steeds) formeel géén voorzitter had. De leden zijn 

akkoord. 

 

Huishoudelijke mededelingen: 

 Deze vergadering wordt online gehouden (via Google Meet) vanwege de situatie 

rondom COVID-19 

 Om deze reden is tevens besloten om de huldiging van de jubilarissen uit te 

stellen tot de volgende algemene ledenvergadering 

 

Afgemeld: Louk Trienes, Mei Kei Chui 

 

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 2019 en een vooruitblik op het jaar 2010 

 

Toelichting jaarverslag 2019: 

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 Jolanda Houben. Zij licht de belangrijkste punten uit het 

jaarverslag toe.  

 

Jaarverslag OPC: 

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

 

Jaarverslag PR: 

Mark Bon geeft een korte toelichting op het jaarverslag. 

 

 

3. Financieel verslag door de penningmeester 

 

De penningmeester Lies Driessen licht het financieel jaarverslag over 2019 toe. 

 

 

4. Verslag van de kascontrolecommissie over het jaar 2019 

 

Angelie Klep, Loek Trienes en Hans Crienen hebben dit jaar de kascontrole uitgevoerd. 

Zij geven aan dat (wederom) alles perfect in orde bleek te zijn. 
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Namens de kascontrole-commissie stellen zij voor de penningmeester te dechargeren. De 

vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

 

5. Verkiezing van de kascontrolecommissie voor het jaar 2020 

 

Loek Trienes en Hans Crienen blijven aan als lid van de kascontrolecommissie voor 2021. 

Jolanda Houben wordt bereid gevonden toe te treden tot de commissie. De secretaris 

bedankt de commissie voor bewezen diensten. 

 

 

6. Behandeling van de begroting voor het jaar 2020 door de penningmeester 

 

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

De secretaris bedankt Lies en de vergadering gaat akkoord met de voorgestelde 

begroting. 

 

 

7. Vaststelling van de contributie voor het jaar 2021 

 

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 2021 €  80,- per jaar 

Leden vanaf 16 jaar: contributie 2021 € 120,- per jaar  

 

Turnen (één leseenheid = 1½ uur): 

Jeugdleden t/m 15 jaar: contributie 2021 € 120,- per jaar 

 

Freerun: 

Jeugdleden t/m 12 jaar: contributie 2021 € 200,- per 40 weken 

Jeugdleden vanaf 13 jaar: contributie 2021 € 230,- per 40 weken 

 

De contributie voor steunende leden blijft € 10,00. 

 

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

 

 

8. Verkiezing van bestuursleden 

 

Lies Driessen is dit jaar periodiek aftredend; zij heeft zich herkiesbaar gesteld. 

 

Vanuit de vereniging zijn er geen nieuwe bestuurskandidaten naar voren gebracht. 

De leden zijn akkoord met de herkiezing van Lies. 

 

 

9. Rondvraag 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

 

10. Afsluiting 

 

Om 21.28 uur wordt de vergadering gesloten. De secretaris dankt alle aanwezigen. 

 

 

 


