
 Notulen Jaarvergadering 5 juli 2017

Gymnastiekvereniging Dalen

Aanwezig: Anet ter Veen, Marjan Cremer, Geke Menzo, Bertine Welink, Erna Mazenier, Greta 
Vleems, Manon Hazelaar, Sandra Wiers, Ilse Brand, Ina Hazelaar, Ramona Sens.

Afwezig mk: Marian vd Iest, Helma Moskieft

Opening:
Erna Mazenier opent de vergadering

Notulen verslag 2016
Verslag wordt goedgekeurd. Volgens Ina Hazelaar horen de notulen van de jaarvergadering ge-
plaatst te worden op de website. Bertine zal hiervoor zorgen. 

Jaarverslag secretaris
Secretaris Bertine Welink leest het jaarverslag van 2016/2017 voor. Het jaarverslag is als bijlage 
toegevoegd ter informatie voor diegene die niet aanwezig kon zijn op de jaarvergadering.

Financieel jaarverslag penningmeester
De penningmeester Anet ter Veen leest het financieel jaarverslag voor.

Verslag kascommissie
De kascommissie (Ina Hazelaar en Ramona Sens) heeft de boekhouding van de gymvereniging 
gecontroleerd en het bestuur decharge verleend.

Benoeming kascommissie
Ramona Sens wordt bedankt voor haar bijdrage van afgelopen 2 jaar.
Ina Hazelaar blijft zitting houden in de kascommissie. Een tweede persoon wordt nog benaderd 
voor de komende 2 jaar.

Bestuursverkiezing
Anet ter Veen heeft vorig jaar aangegeven afscheid te nemen van het bestuur. Het bestuur is op 
zoek gegaan naar een nieuwe penningmeester. Dit is niet gelukt. Anet heeft aangegeven het pen-
ningmeesterschap te willen blijven continueren. Daar is het bestuur bijzonder blij mee, Anet is 
geen lid meer van het bestuur.  Gretha Vleems wordt benoemd als algemeen bestuurslid. Samen 
met Erna is Gretha medevoorzitter van de vereniging.

Rondvraag
Ina Hazelaar:
Ina geeft aan nu de penningmeester geen bestuurslid meer is, dat daar een vergoeding tegenover 
moet staan. Het bestuur is het daarmee eens en denkt hierover na. 

Ina deelt mee dat er volgens haar teveel vrij wordt getraind. Afgelopen maandag was dit voor de 
achtste keer dit seizoen. Hierdoor is er te weinig ondersteuning tijdens de training. Vrij trainen is 
prima, maar niet de hele les. Leiding neemt dit mee.

Ina geeft aan dat een extra bijdrage voor het betalen van juryleden van te voren gecommuniceerd 
had moeten worden door het bestuur. 

Sluiting
Erna Mazenier sluit de jaarvergadering


