
Notulen Jaarvergadering 3 juli 2018
Gymnastiekvereniging Dalen

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

Afwezig:
Gea Uineken (mk)

Erna Mazenier opent de vergadering

Notulen verslag 2017
Verslag was al goedgekeurd in de extra ledenvergadering in 2018.

Jaarverslag secretaris
Secretaris Bertine Welink leest het jaarverslag van 2017/2018 voor. Het jaarverslag is geplaatst op 
de website van de vereniging.

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

Verslag kascommissie
De kascommissie (Ina Hazelaar en Annelies Ludwig) heeft de boekhouding van de gymvereniging 
gecontroleerd en het bestuur decharge verleend. Er kwam een opmerking van de kascommissie, 
in het vervolg moeten alle bonnen die gedeclareerd worden bij de penningmeester ingeleverd 
worden. Afgelopen jaar waren niet alle bonnen aanwezig. 

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

Bestuursverkiezing
Bertine Welink heeft aangegeven afscheid te nemen van het bestuur. Het bestuur is op zoek naar 
een nieuwe secretaris. 

Rondvraag
Ina Hazelaar:
Bij de conditiegym dames is het niet bekend dat elk kwartaal bondscontributie wordt geïnd. Verder 
was de jaarvergadering niet bekend bij de dames. Het bestuur is ook niet goed zichtbaar bij deze 
groep. Het verzoek aan het bestuur om meer zichtbaar te zijn, bijv. een keer aanwezig in de les. 
Het bestuur reageert hierop. Op de site staat vermeld dat elk kwartaal de bondscontributie geïnd 
wordt. Ook staat genoemd hoeveel de bondscontributie bedraagt. De jaarvergadering is 
gecommuniceerd via de website, Facebook en Instagram. Jammer dat het bestuur niet zichtbaar is 
voor deze groep, we zijn afgelopen jaar een aantal keren in de les geweest.

Sandra Wiers:
Sandra vraagt of de vereniging AVG (algemene veroordeling gegevensbescherming) proof is. Daar 
is het bestuur mee bezig. In september gaat er op nieuw een brief uit naar alle leden, om 
nogmaals uit te vragen wat te doen met foto’s plaatsen. Tot die tijd worden er weinig tot geen foto’s 
geplaatst op de website - Facebook of Instagram. 

Bestuur brengt zelf de vergoeding voor laatste lesdag in. Afgelopen jaar heeft het bestuur opnieuw 
de contributie moeten verhogen om financieel gezond te blijven. Elk jaar komt er een financiële 
ondersteuning om voor elke groep een laatste lesdag te organiseren. Het bestuur vraagt zich af of



de financiële ondersteuning door moet gaan, gezien de bezuinigingen. De meningen zijn hierover 
verdeeld. Er wordt afgesproken dat dit jaar gekeken wordt naar de totale kosten voor het 
organiseren van de laatste lesdag van de verschillende groepen. Daarna komt dit punt terug op de 
agenda van het bestuur.

Sluiting
Erna Mazenier sluit de jaarvergadering


