Notulen van de jaarvergadering op dinsdag 17 februari 2015 in de Brulboei
te Emmeloord
Aanwezig zijn: Hilde, Ria, Wiebe, Danielle, Milou, Susan, Esmee, Charise, Adri, Eline,
Annigje, Ramona, Jennifer & Bas, Mariska.
Afwezig met kennisgeving: Titia Bos, Jan Spek, Willy Feikens
Opening:
Wiebe heet iedereen van harte welkom en verontschuldigd de nieuwe voorzitter Willy
Feikens, zij kan niet aanwezig zijn i.v.m. ziekte.
Er is op zaterdag 14 februari een bezoek gebracht door Willy en Ria aan Titia, zij was
vanavond verhinderd. Willy en Ria hebben de kascontrole gedaan, ook hebben zij Titia
een mooi bakje met voorjaarsbloemen gegeven als dank voor het vele werk wat zij
voor de vereniging heeft gedaan.
Notulen:
Er zijn weinig notulen van de vergadering van de vorige keer omdat de vereniging
opgeheven zou worden. Na de laatste wedstrijd in oktober heeft een aantal ouders
toch besloten om in het bestuur te gaan zodat de vereniging kan blijven bestaan. Het
bestuur bestaat dus nu uit
Voorzitter: Willy Feikens
1e secretaris: Danielle Sloterwijk
2e secretaris: Jan Spek
penningmeester: Ria ten Wolde
Afscheid trainster:
Hilde, Milou en Eline worden bedankt voor de inzet van diverse jaren voor de
vereniging en krijgen een attentie.
Nieuwe trainster:
Bernadette Klijnsma is aangetrokken als nieuwe trainster voor de senioren en Sissy
v.d. Veeken blijft trainster bij de 2 andere teams.
Verandering contributie solo/duo.
Er wordt besloten dat de contributie voor solo en/of duo wordt aangepast naar
een vast bedrag per maand. nl. €8,50 per maand (12 x per jaar). Dit vanwege het
vele werk dat de penningmeester anders moet doen als het bedrag elke maand
wijzigt.
Verslag secretaris en aanvullingen daarop:

Er zijn twee wedstrijden georganiseerd door de vereniging. Op 12 februari 2014 en op
11 oktober 2014. In 2015 kunnen wij helaas geen wedstrijden organiseren omdat de
vereniging zou stoppen en er niet is ingeschreven.
Dit jaar is er weer een Poiesz-actie en we hopen op een goede opbrengst aangezien
we het geld hard nodig zijn.
We doen dit jaar ook mee met het Prins Bernard Cultuurfonds en daar moeten we
met z'n allen fanatiek mee helpen om wat extra geld in de kas te krijgen.
Omdat de vereniging zou worden opgeheven ontvangen wij in 2015 geen subsidie en
moeten wij het geld op een andere manier binnen zien te krijgen.
Een aantal leden van het bestuur doet mee aan het helpen bij de verkiezingen van 18
maart a.s. Zij krijgen daarvoor een bijdrage van € 100,00 wat ten goede van de
vereniging komt.
Financieel Verslag
Willy en Ria hebben de kascontrole gedaan en goedgekeurd.
Annigje van Munsteren heeft aangeboden volgend jaar de kascontrole te doen en t.z.t
moet er nog een 2e persoon bij gezocht worden.
Dank je wel
Jeanet, Adri en Wiebe worden bedankt voor het werk wat zij gedaan hebben. Adri en
Wiebe blijven nog beschikbaar om nieuwe bestuur te helpen indien nodig.
Doka
Annigje is contactpersoon van Doka naar Terra Nova. Indien er iets is geeft zij dat aan
bij het bestuur.
Rondvraag:
Er zijn verder geen vragen, maar er wordt een idee geopperd om een soort benefit
voorstelling te geven en dan een gift te vragen bij de uitgang om de kas te spekken.
Hier kunnen we over na gaan denken of dit mogelijk is.
Adri en Jan gaan binnenkort naar de Marke om wat spullen te halen.
Einde vergadering

Emmeloord, notulen gemaakt door: Mariska ten Wolde

