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Notulen Algemene Ledenvergadering
d.d. 30 maart 2017

Aanwezig: Marja Pronk, Lynn Brunsveld, Fred Debeij, Corry Debeij, Ronald Debeij, Nicole
Eijkelenboom, Anica van der Meer, Mieke van Leeuwen, Tess Krommenhoek, Lisa
Knijnenburg, Marissa Noorderloos, Carmen Eliens, Saskia van der Meer, Trude, Ton
Regeer, Caroline Regeer, Frank Schoenmaker, Ivette Flemming, Yvette Olbertz, Bodielle
Schoenmaker, Danielle Talboom.
Afgemeld: Natascha Regeer, Karin Vollebregt, Cim Grund, Diana van Winden, Joep Jan van der
Hoeven

1.Opening
De vergadering wordt geopend door Ivette en gestart met een voorstelronde.
Ivette, frank, Caroline, Ton en Danielle stellen zich voor. Saskia stapt uit het bestuur. Ze heeft zich
jaren ingezet voor DOS Monster. Daar zijn we haar erg dankbaar voor.
2. Notulen ledenvergadering 17 maart2016
De notulen van de vorige ALV worden besproken.
Blz. 1 het verlies van € 4080 is door de huidige penningmeester niet terug te vinden.
BLz. 2 de vraag over het contract van de turnhal. Het contrast is bij de penningmeester.
Blz. 3 het verlies is afgeschreven.,
Verder zijn er geen vragen over de notulen en worden dus bij deze vastgesteld.
3. Wedstrijdverslag en Jaarverslag 2016
Er is hard gewerkt en er zijn prima prestaties behaald! Laten we op deze wijze doorgaan.
Het ledenaantal is relatief stabiel gebleven.
Er is veel tijd besteed aan het nieuwe beleidsplan; dank aan de werkgroep voor alle tijd die ze daarin
hebben gestoken.
Er zijn veel wisselingen bij de trainers geweest. Fijn dat de lessen toch weer goed kunnen geven.

Pr en communicatie is een punt waar we veel aandacht aan moeten besteden. Veel aandacht te
verkrijgen via social media. Misschien een eigen YouTube kanaal. Ronald geeft aan dit als punt in de
TC vergaderingen te bespreken.
Cursussen: Annelies Debeij, Marja Pronk, Lynn Brunsveld, Milada en Natascha Regeer hebben de
jurycursus Acro niveau 2 behaald. Annelies Debeij heeft TD 2 voor turnen gehaald.
Het Fonds Westland heeft een mooi bedrag gesponsord voor de aankleding van de Gymzaal in de
Zeester.
Activiteiten:
Onderlinge Wedstrijd, Frozen middag, DOS Show in de Naald. Helaas geen Koningsdag demo
vanwege het slechte weer.
We hebben nog steeds veel vrijwilligers waar we heel dankbaar voor zijn omdat we ze hard nodig
hebben.
4. Financieel jaarverslag en verslag kascontrolecommissie
De kascontrole is uitgevoerd en goedgekeurd door Eric Debeij en JoepJan van der Hoeven.
Voor volgend jaar vinden we JoepJan van der Hoeven en Yvette Olbertz bereid de kascontrole uit te
voeren.
Ivette licht vervolgens de balans toe.
Inventaris van de toestellen heeft Ronald Debeij.
Er is nog geen inventaris van de verkleedkleren.
Van de trainingspakken moet ook een inventaris worden gemaakt.
Financieel jaaroverzicht 2016
Kunnen we bij de gemeente structureel subsidie aanvragen voor de Onderlinge wedstrijden? Zou
kunnen maar met veel haken en ogen. Kunnen we nog subsidie aanvragen voor nieuwe groepen?
Voor het jubileum van 2020 gaan we zeker subsidie aanvragen omdat we dan een grote show willen
neerzetten. De TC wordt hier bij betrokken. Er zal een jubileumcommissie komen.
Financieel Verslag 2016
De contributie is verhoogd met 3,5%. We moeten kijken of we het daarmee redden met de huur van
de zaal. De grootste groepen zijn acro en turnselectie maar zij krijgen veel korting omdat ze veel uren
draaien. We moeten weer zorgen voor gezonde recreatiegroepen.
We vinden scholing een belangrijk punt voor de Tc leden en blijven ze motiveren cursussen te volgen.
Ivette bespreekt aan de hand van een powerpoint presentatie alle uitgaven en kosten.
Voor volgend jaar een contributieverhoging va 0,5%.
Ronald zou voor alle activiteiten graag een mascotte aanschaffen. Het bestuur gaat ermee akkoord
dat deze wordt aangeschaft.

5. Huldiging jubilarissen
Megan Terlouw, Ivette Fleming, Anica van der Meer en Caroline Regeer worden allen gehuldigd voor
hun 10 jarig jubileum. Allen van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal.
6. Bestuurszaken
Saskia van der Ende heeft aangegeven uit het bestuur van DOS Monster te stappen. Ze is jarenlang
zeer betrokken geweest bij DOS Monster, waar we haar erg dankbaar voor zijn. Ze krijgt nog een
gezellig afscheid.
Nieuw in het bestuur is Danielle talboom; zij zal secretaris worden. Lynn Brunsveld heeft een poosje
meegelopen maar heeft na overleg met het bestuur besloten niet toe te treden tot het bestuur.
7. Begroting 2017
Ivette licht de begroting van 2017 toe. De onderhoudskosten voor materiaal zijn niet zo hoog omdat
we veel in de diverse turnhallen trainen. De materialen in de Wielepet; daarvan is het voor de
beheerders van de Wielepet niet helemaal duidelijk van wie welk materiaal is. Ronald weet het wel.
Zolang het onderhoud betaald wordt door de Wielepet gaan we daar geen verandering in
aanbrengen.
De Begroting wordt goedgekeurd.
8. Jaarplan 2017 en Beleidsplan 2016-2020
Door een groep enthousiaste mensen is een heel nieuw beleidsplan opgesteld en aangenomen.
Dank aan Eric, Frank, Caroline en nog een aantal mensen die in het begin ook hebben meegewerkt
aan het opstellen van het beleidsplan. Doel van dit plan is niet alleen behoud maar ook toevoegen
van extra expertise toevoegen. Een van de belangrijkste speerpunten is het verkrijgen van nieuwe
trainers en het opleiden van de trainers. Ook staat een Jubileumcommissie en Sponsorcommissie
hoog op het verlanglijstje.
Het maken van een sponsorbord voor bij wedstrijden door ons georganiseerd is een van de
geopperde ideeën.
Het beleidsplan is terug te vinden op de site.
9. Goedkeuring nieuwe statuten en huishoudelijk reglement
Een aantal artikelen zijn door Caroline aangepast wat betreft taalgebruik. Artikel 32, 34, 35 en 36 zijn
als nieuwe artikelen toegevoegd. De statuten worden goedgekeurd en op de site geplaatst.
10. Rondvraag
Eric Debeij had de stukken graag op papier gehad en niet alleen via het digitale bord mee willen
lezen. Alle stukken behalve het financiële gedeelte komen na de ALV ook op de site te staan.

Slot
Ivette sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.
Notulist Danielle Talboom

