
	  
NOTULEN	  ALGEMENE	  LEDENVERGADERING	  d.d.	  31	  MAART	  2015	  
	  
Aanwezig:	  Fred,	  Corry,	  Caroline,	  Frank,	  	  Miranda,	  Ronald	  	  
	  
Namens	  het	  bestuur:	  Remco,	  Simone,	  Richard,	  Nathalie,	  Mieke,	  Carmen	   	  
	  
Afgemeld:	  -‐	   	  	  
	  
	  
OPENING	  
	  
Remco	  heet	  iedereen	  welkom.	  Het	  is	  een	  lage	  opkomst	  en	  het	  was	  een	  bewogen	  jaar,	  ook	  
voor	  het	  bestuur,	  maar	  ook	  qua	  veranderingen	  in	  de	  trainers.	  Vandaag	  bestaat	  D.O.S.	  
exact	  95	  jaar.	  	  
	  
VERSLAG	  NOTULEN	  ALV	  26	  maart	  2014	  
	  
De	  notulen	  worden	  ongewijzigd	  vastgesteld.	  Corry	  moet	  ze	  nog	  lezen,	  mocht	  zij	  nog	  
opmerkingen	  hebben	  dan	  horen	  wij	  dat.	  	  
	  
JAARVERSLAG	  EN	  WEDSTRIJDVERSLAG	  2014	  
	  
Wedstrijdverslag	  
Online	  te	  bekijken	  
Remco	  loopt	  even	  door	  het	  wedstrijdverslag	  heen	  en	  vermeldt	  de	  hoofdlijnen,	  	  De	  
resultaten	  zijn	  absoluut	  goed	  te	  noemen.	  	  
	  
Jaarverslag	  
Online	  te	  bekijken	  
Remco	  licht	  het	  jaarverslag	  2014	  toe.	  Het	  was	  een	  bewogen	  jaar,	  we	  hebben	  van	  een	  
heel	  aantal	  TC	  leden	  afscheid	  genomen.	  Op	  de	  ledenvergadering	  deed	  Ivette	  de	  
aankondiging	  van	  haar	  vertrek	  uit	  het	  bestuur,	  Remco	  en	  Simone	  hebben	  aangekondigd	  
op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  opvolging.	  De	  website	  is	  helemaal	  up	  to	  date	  gemaakt	  door	  Frank,	  
er	  zijn	  meerdere	  activiteiten	  geweest	  zoals	  vermeld	  in	  het	  jaarverslag.	  De	  turnhal	  in	  
Naaldwijk	  is	  inmiddels	  open,	  de	  turnselectie	  komt	  weer	  goed	  op	  kracht	  onder	  leiding	  
van	  Miranda,	  Natascha	  en	  Marissa,	  we	  zitten	  nu	  op	  15	  selectieleden	  met	  de	  ambitie	  door	  
te	  groeien,	  de	  B	  selectie	  heeft	  7	  meisjes	  op	  dit	  moment.	  	  
Acro	  wordt	  gedraaid	  door	  Emil	  en	  Cimberly	  met	  de	  nodige	  ondersteuning.	  	  



Bij	  de	  herenselectie	  STHW	  zijn	  wat	  veranderingen	  geweest	  in	  het	  bestuur	  en	  zijn	  ze	  
bezig	  met	  het	  professionaliseren	  van	  de	  stichting,	  er	  trainen	  nu	  5	  jongens	  bij	  en	  Lars	  is	  
net	  begonnen.	  	  
Dans,	  theatershow	  heel	  erg	  geslaagd,	  Saskia	  heeft	  de	  leiding	  ondersteund	  door	  Tess	  en	  
Milada.	  De	  peuters	  en	  kleuters	  werken	  met	  het	  beweegdiploma,	  officiële	  erkenning	  voor	  
peuter-‐	  en	  kleutergym.	  	  
	  
Westlandse	  gymnastiekverenigingen:	  
Er	  komt	  een	  bespreking	  aan	  over	  eventuele	  samenwerking	  zoals	  bijvoorbeeld	  het	  
creëren	  van	  een	  derde	  trainingsmoment.	  Simone	  licht	  toe	  dat	  dit	  op	  uitnodiging	  is	  van	  
Devona	  en	  dat	  we	  gaan	  horen	  wat	  ze	  te	  zeggen	  hebben,	  we	  zijn	  vooralsnog	  niet	  
geïnteresseerd	  in	  een	  gezamenlijke	  selectie.	  Caroline	  oppert	  dat	  Quintus	  is	  misschien	  
ook	  interessant	  om	  mee	  samen	  te	  werken.	  	  
	  
Remco	  licht	  de	  samenwerking	  met	  STHW	  nog	  even	  toe.	  	  
	  
	  
4.	  FINANCIEEL	  OVERZICHT	  2014	  
	  
Remco	  licht	  de	  perikelen	  omtrent	  de	  financiële	  stukken	  toe.	  Remco	  had	  ondersteuning	  
gevonden	  na	  het	  vertrek	  van	  Ivette	  als	  penningmeester,	  maar	  dit	  bleek	  uiteindelijk	  niet	  
te	  werken	  en	  zodoende	  hebben	  Remco	  en	  Nathalie	  de	  afgelopen	  1,5	  week	  nog	  enorm	  
veel	  werk	  moeten	  verzetten,	  waarvoor	  dank.	  De	  kascontrolecommissie	  heeft	  de	  boeken	  
ingezien	  en	  geeft	  het	  advies	  aan	  de	  leden	  om	  decharge	  aan	  het	  bestuur	  te	  verlenen	  voor	  
de	  boekhouding.	  
	  
Remco	  deelt	  de	  stukken	  uit	  en	  praat	  ons	  erdoorheen.	  	  
	  
Financieel	  verslag	  
	  
*	   Er	  zijn	  20.000	  meer	  inkomsten	  dan	  begroot	  en	  24.000	  meer	  kosten	  dan	  begroot,	  

nettoverlies	  4080,-‐.	  Daarnaast	  is	  er	  op	  de	  ALV	  vorig	  jaar	  besloten	  om	  €	  10.000	  te	  
reserveren	  voor	  het	  jubileumjaar	  2015	  en	  €	  4.000	  voor	  het	  jubileumjaar	  2020,	  
waar	  jaarlijks	  €	  4.000	  aan	  wordt	  toegevoegd	  tot	  2020).	  (Uit	  een	  nacontrole	  van	  
de	  cijfers	  bleken	  de	  reserveringen	  niet	  juist	  opgenomen	  te	  zijn	  op	  de	  balans	  en	  de	  
resultatenrekening,	  gevolg	  is	  dat	  het	  verlies	  is	  gestegen	  naar	  19.930,	  het	  bestuur	  
licht	  de	  situatie	  op	  de	  volgende	  ALV	  toe,	  red)	  

*	   Kosten	  zaal	  en	  trainers	  ca	  12.000	  hoger	  dan	  contributie	  
*	   Acro	  wedstrijd	  levert	  netto	  ca	  2.000	  op	  
*	   Dans-‐acroshow	  levert	  netto	  7.700	  op	  
*	   Er	  is	  geen	  sponsoractie	  gedaan,	  behalve	  Hoogvliet	  
*	   Afschrijvingen	  stuk	  lager	  door	  afgeschreven	  materialen	  
*	   Speciale	  activiteiten	  kost	  netto	  1700	  (afsluiting	  seizoen,	  open	  dag,	  halloween)	  
*	   Er	  is	  5000	  extra	  geleend	  aan	  SWGV	  voor	  de	  bouw	  van	  de	  nieuwe	  turnhal	  in	  

Naaldwijk.	  	  
	  
We	  gaan	  als	  bestuur	  wel	  de	  maatregel	  nemen	  om	  de	  verschillende	  disciplines	  in	  kaart	  te	  
brengen	  en	  ook	  per	  discipline	  te	  boeken	  zodat	  we	  beter	  kunnen	  zien	  hoe	  de	  afdelingen	  



an	  sich	  draaien.	  Dit	  resultaat	  is	  daar	  zeker	  aanleiding	  toe,	  we	  moeten	  meer	  inzicht	  
krijgen.	  	  
	  
In	  september	  willen	  we	  weer	  een	  ledenvergadering	  organiseren,	  	  we	  willen	  eigenlijk	  per	  
verenigingsseizoen	  de	  cijfers	  gaan	  opstellen,	  zo	  hebben	  we	  meer	  grip	  per	  seizoen.	  
Caroline	  vindt	  dat	  we	  wel	  moeten	  uitzoeken	  waarom	  we	  altijd	  1-‐1/31-‐12	  hebben	  
aangehouden.	  Het	  boekjaar	  begint	  dan	  gewoon	  op	  1	  september,	  dit	  is	  een	  gebroken	  
boekjaar,	  binnen	  het	  verenigingsstelsel	  werken	  we	  ook	  met	  zulke	  seizoenen.	  	  	  
We	  gaan	  dit	  bekijken	  vanuit	  de	  accountancy,	  wat	  vinden	  we	  zelf	  praktisch	  en	  hoe	  krijgen	  
we	  het	  beste	  overzicht.	  Alles	  binnen	  de	  club	  is	  eigenlijk	  gebaseerd	  op	  het	  seizoen.	  	  
We	  zullen	  de	  vraag	  ook	  even	  neerleggen	  bij	  Ivette.	  Als	  blijkt	  dat	  dit	  inderdaad	  goed	  te	  
realiseren	  is	  en	  geoorloofd	  is	  dan	  gaan	  de	  aanwezigen	  akkoord.	  Frank	  oppert	  dat	  het	  
dan	  misschien	  een	  goed	  idee	  is	  om	  de	  recreatie	  een	  jaarnota	  te	  sturen.	  Carmen	  licht	  toe	  
dat	  er	  juist	  bewust	  voor	  is	  gekozen	  om	  turnen	  laagdrempeliger	  te	  maken.	  We	  hebben	  nu	  
een	  tweemaandelijkse	  lidmaatschap.	  Ronald	  betaalt	  bij	  OKK	  ook	  per	  jaar	  en	  vindt	  dat	  
geen	  probleem.	  De	  selecties	  zijn	  hiervan	  uitgesloten,	  daar	  moet	  gewoon	  aan	  twee	  
maanden	  worden	  vastgehouden.	  We	  nemen	  dit	  mee	  naar	  de	  ledenvergadering	  die	  we	  in	  
september	  gaan	  organiseren.	  	  Mieke	  denkt	  wel	  dat	  het	  ingewikkeld	  wordt	  voor	  het	  
systeem,	  dit	  moet	  ook	  onderzocht	  worden.	  We	  gaan	  voor	  de	  zomervakantie	  bepalen	  hoe	  
we	  hiermee	  verder	  gaan.	  	  
	  
Balans	  
	  
Frank	  vraag	  hoe	  eea	  is	  gelopen	  met	  de	  lening	  van	  10.000	  aan	  de	  Westlandse	  turnhal,	  hij	  
meent	  dat	  dit	  anders	  is	  gelopen	  dan	  destijds	  was	  afgesproken.	  	  
De	  plannen	  zijn	  wel	  rondgestuurd,	  oa	  ook	  naar	  Frank	  en	  Ton,	  naar	  aanleiding	  daarvan	  
heeft	  het	  bestuur	  besloten	  niet	  de	  beoogde	  20.000	  te	  lenen	  maar	  in	  plaats	  daarvan	  5000	  
euro	  extra	  bij	  te	  storten,	  dit	  contract	  loopt	  af	  in	  2020,	  vanaf	  2016	  wordt	  dit	  afgelost.	  In	  
het	  contract	  zijn	  de	  opmerkingen	  die	  de	  leden	  die	  zijn	  geraadpleegd	  hebben	  gemaakt	  
meegenomen.	  Wat	  we	  voor	  de	  lening	  terugkrijgen	  is	  dat	  we	  preferred	  gebruiker	  zijn	  en	  
we	  krijgen	  3,5%	  rente.	  Als	  preferred	  gebruiker	  krijg	  je	  korting	  op	  de	  contributie.	  	  
	  
Ronald	  vraagt	  aan	  Caroline	  of	  de	  korting	  in	  Loosduinen	  nog	  steeds	  geldt.	  Het	  antwoord	  
is	  ja,	  als	  DOS	  uren	  afneemt	  in	  Den	  Haag	  betalen	  we	  nog	  steeds	  inclusief	  de	  korting.	  De	  
5000	  euro	  de	  we	  daarin	  hebben	  gestoken	  hebben	  we	  al	  terug	  verdiend.	  
	  
Ronald	  merkt	  op	  dat	  de	  afschrijvingen	  aangepast	  moeten	  worden,	  omdat	  we	  nu	  in	  
Naaldwijk	  trainen	  zullen	  de	  materialen	  langzamer	  slijten.	  	  
	  
De	  aanwezigen	  nemen	  het	  advies	  van	  de	  kascontrolecommissie	  over	  en	  verlenen	  
decharge	  aan	  het	  bestuur	  voor	  d	  ejaarcijfers	  van	  2014.	  	  
	  
Ronald	  vraagt	  zich	  wel	  af	  waar	  het	  verschil	  van	  4000	  euro	  nog	  in	  zit.	  Remco	  licht	  toe	  dat	  
het	  voornamelijk	  in	  de	  extra	  trainerskosten	  zitten,	  maar	  we	  ook	  hoge	  ambities	  
nastreven.	  Mede	  daarom	  ook	  eea	  opnieuw	  in	  te	  richten	  om	  zo	  meer	  overzicht	  te	  krijgen	  
in	  bijvoorbeeld	  de	  afspraken	  die	  met	  de	  diverse	  afdelingen	  zijn	  gemaakt.	  	  
	  
	  
5.	  BEGROTING	  2015	  



We	  zoomen	  in	  op	  de	  begrote	  bijdrage	  wedstrijden,	  Frank	  oppert	  dat	  dit	  misschien	  beter	  
8/12	  deel	  kan	  zijn	  van	  het	  vorige	  jaarbedrag.	  Remco	  licht	  toe	  dat	  dit	  niet	  handig	  is,	  
getracht	  is	  de	  kosten	  zoveel	  mogelijk	  te	  nemen	  in	  de	  daadwerkelijke	  periode	  waarin	  ze	  
vallen.	  	  
De	  bondcontributie	  moet	  worden	  gehalveerd,	  dat	  wordt	  meerdere	  keren	  per	  jaar	  geïnd.	  	  
Ronald	  is	  bang	  dat	  de	  begroting	  in	  augustus	  uit	  de	  pas	  gaat	  lopen.	  Remco	  licht	  toe	  dat	  dit	  
wordt	  veroorzaakt	  doordat	  dit	  een	  achtmaandelijkse	  begroting	  is	  ivm	  de	  beoogde	  
overgang	  naar	  een	  geknipt	  boekjaar.	  	  
	  
We	  hebben	  het	  even	  over	  de	  gewenste	  reserves.	  Het	  streven	  was	  altijd	  de	  vereniging	  
nog	  een	  jaar	  door	  te	  kunnen	  draaien	  zonder	  inkomsten.	  De	  leden	  stellen	  voor	  om	  te	  
kijken	  naar	  de	  vaste	  kosten	  van	  een	  jaar,	  als	  er	  geen	  inkomsten	  zijn,	  dat	  kan	  als	  
referentie	  gelden	  voor	  de	  reserve.	  Caroline	  vraagt	  of	  dit	  ook	  in	  september	  besproken	  en	  
onderbouwd	  kan	  worden,	  welk	  bedrag	  willen	  we	  als	  reserve	  in	  kas	  blijven	  houden.	  	  
	  
Verkiezing	  kascontrolecommissie	  –	  deze	  geldt	  voor	  twee	  jaar,	  JoepJan	  is	  twee	  jaar	  
geweest,	  Ronald	  blijft	  nog	  een	  jaar	  zitten.	  Frank	  treedt	  toe	  tot	  de	  kascommissie.	  
	  
De	  financiële	  stukken	  zijn	  zo,	  met	  de	  diverse	  kanttekeningen,	  vastgesteld.	  	  Het	  bestuur	  
stelt	  voor	  deze	  seizoenbegroting	  te	  maken,	  als	  zij	  bezwaren	  tegenkomen	  waaruit	  blijkt	  
dat	  dit	  geen	  goed	  idee	  is	  zal	  er	  op	  korte	  termijn	  een	  nieuwe	  ledenvergadering	  worden	  
gehouden.	  	  
	  
We	  nemen	  bij	  deze	  vergadering	  nog	  geen	  besluit	  over	  een	  ander	  contributiebeleid,	  dit	  
komt	  terug	  op	  de	  eerstvolgende	  ledenvergadering.	  	  
	  
6.	  VERENIGINGSZAKEN	  
	  
Wisselingen	  in	  het	  bestuur	  
	  
Hans	  en	  Margret	  zijn	  niet	  toegetreden	  tot	  het	  bestuur,	  mede	  door	  vertrek	  van	  hun	  
dochter	  bij	  D.O.S.	  	  Marja	  Ligtvoet	  was	  voornemens	  Ivette	  op	  te	  volgen,	  maar	  is	  door	  
omstandigheden	  toch	  teruggetreden.	  Ivette	  is	  uitgetreden.	  
	  
Hoe	  staan	  we	  er	  nu	  voor.	  
	  
Dit	  jaar	  was	  Remco	  voorzitter	  en	  penningmeester	  ad	  interim	  
Simone	  is	  nog	  steeds	  secretaris	  
Ondersteuning	  van	  Mieke,	  Carmen	  	  
Daarnaast	  Marja,	  Saskia,	  Natascha	  social	  media/nieuwsbrief	  
	  
Richard	  en	  Nathalie	  stellen	  zichzelf	  even	  voor,	  zij	  hebben	  nu	  een	  aantal	  keer	  bij	  het	  
bestuur	  gezeten	  en	  Nathalie	  houdt	  zich	  nu	  bezig	  met	  het	  penningmeesterschap,	  zij	  doet	  
reeds	  de	  betalingen	  en	  is	  betrokken	  geweest	  met	  het	  opstellen	  van	  de	  jaarcijfers.	  
Nathalie	  heeft	  aangegeven	  penningmeester	  te	  willen	  worden	  maar	  heeft	  wel	  een	  
aandachtspunt	  en	  dat	  is	  de	  betaling	  van	  de	  trainers	  boven	  de	  1500	  euro.	  	  
Richard	  vertelt	  iets	  over	  zichzelf	  en	  wil	  graag	  iets	  in	  het	  verenigingsleven	  gaan	  
oppakken,	  hij	  wil	  er	  graag	  tijd	  in	  gaan	  stoppen.	  Hij	  wil	  zich	  op	  allerhanden	  wijze	  inzetten	  
voor	  de	  vereniging.	  Er	  is	  afgesproken	  dat	  Remco	  en	  Simone	  er	  nog	  bij	  zullen	  blijven	  



zolang	  als	  nodig	  is.	  Richard	  en	  Nathaie	  kunnen	  in	  de	  ledenvergadering	  van	  september	  
officieel	  toetreden	  tot	  het	  bestuur.	  	  
We	  hebben	  ook	  nog	  Esmeralda,	  beoogd	  algemeen	  bestuurslid,	  zij	  is	  op	  dit	  moment	  nog	  
aan	  het	  aftasten	  of	  ze	  dit	  wil	  doen.	  Ze	  neemt	  in	  ieder	  geval	  deel	  in	  de	  kledingcommissie.	  	  
Er	  heeft	  zich	  nog	  een	  moeder	  opgegeven,	  zij	  zal	  nog	  benaderd	  worden.	  	  
	  
Er	  zijn	  diverse	  commissies	  
Activiteitencommissie	  
Kledingcommissie	  	  
Acro	  Werkgroep	  
Jubileumcommisie	  /	  dansshow	  
	  
Wat	  staat	  er	  nog	  open:	  
	  
Trainersopleidingen	  en	  het	  organiseren	  daarvan	  	  
Sponsoring	  
Vrijwilligers/hulpouders	  (coördinator)	  
Opleidingen	  juryleden	  
	  
	  
Ronald	  is	  blij	  met	  de	  inzet	  van	  de	  activiteitencommissie	  en	  de	  manier	  waarop	  zij	  zich	  dit	  
jaar	  hebben	  ingezet.	  	  
	  
Frank	  wil	  graag	  nog	  toevoegen,	  opleidingen	  juryleden,	  dit	  is	  zeer	  belangrijk.	  	  
	  
Ronald	  licht	  nog	  toe	  dat	  het	  belangrijk	  is	  de	  leden	  (voorturners)	  betrokken	  te	  krijgen	  en	  
daarmee	  te	  enthousiasmeren	  om	  intern	  opgeleid	  te	  worden	  tot	  assistent	  trainer,	  en	  door	  
opleidingen	  door	  te	  groeien	  tot	  trainer.	  	  
Richard	  oppert	  dat	  dit	  een	  terugkerend	  item	  bij	  de	  TC	  zou	  moeten	  worden,	  Ronald	  
beaamt	  dit.	  	  
	  
De	  jubilerende	  leden	  zijn	  in	  het	  zonnetje	  gezet	  tijdens	  de	  receptie	  op	  vrijdag	  27	  maart	  jl.	  
Twee	  dames	  worden	  morgen	  na	  de	  les	  van	  Saskia	  van	  der	  Meer	  gehuldigd.	  	  
	  
	  
7.	  JAARPLAN	  2015	  
	  
Beleidsplan	  
	  
Remco	  licht	  het	  beleidsplan	  nog	  even	  toe,	  welke	  punten	  stonden	  bij	  2015	  
	  
Remco	  deelt	  het	  jaarplan	  2015	  uit	  en	  licht	  deze	  toe.	  	  
	  
Doelstelling	  1	  
	  
Toevoegen	  bij	  actiepunten:	  
	  
Digitale	  media	  -‐	  Streaming	  van	  wedstrijden	  en	  materiaal	  terugkijken	  voor	  analyse	  als	  
ondersteuning	  bij	  de	  trainingen.	  	  



	  
Remco	  gaat	  het	  punt	  toelichten	  waar	  Nathalie	  zich	  zorgen	  over	  maakt	  en	  wel	  over	  de	  
vrijwilligersvergoeding	  van	  de	  trainers.	  Deze	  mag	  de	  1500	  euro	  per	  jaar	  niet	  
overschrijden.	  In	  een	  aantal	  gevallen	  gaat	  deze	  vergoeding	  over	  dit	  bedrag	  heen.	  Hoe	  
daarmee	  om	  te	  gaan.	  Nathalie	  heeft	  al	  berekend	  dat	  dit	  3500	  euro	  meer	  kosten	  voor	  de	  
vereniging	  zou	  betekenen.	  Ook	  dit	  voorstel	  gaan	  we	  uitwerken	  en	  berekenen,	  wordt	  ook	  
in	  september	  besproken.	  	  Richard	  stelt	  voor	  dat	  we	  dit	  ook	  met	  Vitis	  bespreken	  de	  
volgende	  BV.	  	  
	  
Het	  jaarplan	  is	  bij	  deze	  vastgesteld.	  	  
Ronald	  merkt	  op	  dat	  er	  voor	  na	  2015	  weer	  een	  nieuw	  beleidsplan	  moet	  worden	  
gemaakt.	  	  
	  
8.	  RONDVRAAG	  &	  SLUITING	  
	  
Corry	  geeft	  Remco	  en	  Simone	  een	  compliment	  dat	  zij	  dit	  jaar	  toch	  nog	  volgemaakt	  
hebben.	  	  
	  
Remco	  wil	  nog	  even	  teruggrijpen	  op	  afgelopen	  vrijdag,	  het	  was	  een	  geslaagde	  receptie,	  
de	  opkomst	  was	  vrij	  laag	  maar	  het	  was	  echt	  gezellig.	  	  
Ronald	  vindt	  dat	  we	  een	  lijst	  moeten	  maken	  met	  alle	  oud-‐leden	  die	  we	  kunnen	  
uitnodigen	  voor	  dit	  soort	  dingen,	  oud-‐trainers,	  oud-‐leden	  etc.	  	  Remco	  wil	  nog	  wel	  
opmerken	  dat	  dit	  breeduit	  is	  gecommuniceerd.	  Bepaalde	  leden	  hadden	  wellicht	  apart	  
uitgenodigd	  moeten	  worden,	  Remco	  merkt	  wel	  op	  dat	  diegenen	  die	  langer	  bij	  de	  
vereniging	  actief	  zijn	  daar	  zelf	  actiever	  in	  kunnen	  worden.	  Een	  actuele	  en	  complete	  lijst	  
maken	  is	  een	  goed	  idee,	  Corry	  gaat	  daarmee	  aan	  de	  slag.	  	  
	  
Even	  na	  22.00	  uur	  sluit	  Remco	  de	  vergadering	  en	  bedankt	  een	  ieder	  voor	  zijn	  
aanwezigheid	  en	  inbreng.	  	  
	  
	  
ACTIEPUNTEN:	  
	  
*	   In	  orde	  maken	  voor	  de	  te	  houden	  ledenvergadering	  in	  september:	  

-‐ inzicht	  krijgen	  in	  de	  verschillende	  disciplines,	  hoe	  draaien	  de	  afdelingen	  
op	  zichzelf	  

-‐ uitzoeken	  waarom	  een	  gebroken	  boekjaar	  (van	  sept	  tot	  aug)	  niet	  mogelijk	  
is	  

-‐ verenigigingsbegroting	  2015-‐2016	  opstellen,	  indien	  geen	  bezwaren	  
-‐ reservebestemming	  bepalen	  (vaste	  kosten	  in	  beeld	  brengen)	  
-‐ contributiebeleid,	  blijven	  we	  tweemaandelijks	  factureren	  of	  gaan	  we	  over	  

op	  een	  ander	  systeem	  
-‐ ficale	  (on)mogelijkheden	  beloningssysteem	  vrijwilliger	  uitzoeken	  en	  met	  

name	  beleid	  voor	  de	  train(st)ers	  die	  meer	  dan	  1500	  euro	  per	  jaar	  
bijverdienen.	  	  
	  

*	   Corry	  maakt	  een	  actuele	  en	  complete	  lijst	  met	  oud-‐leden	  die	  altijd	  
geraadpleegd	  kan	  worden,	  b.v.	  voor	  het	  100-‐jarig	  jubileum.	  

	  


