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Notulen Algemene Ledenvergadering
d.d 28 maart 2018
Aanwezig: Corry Debij, Fred Debeij, Ronald Debeij, Kimberley Knol, Mieke van Leeuwen, Emma van
Leeuwen, Natascha Regeer, Carmen Eliens-van Ark, Claire Talboom, Danielle Talboom, Frank
Schoenmaker en Ivette Flemming.
Afgemeld; Caroline Regeer, Ton Regeer, JoepJan van der Hoeven, Cim Grund, Bianca Terlouw en
Anouk van Wingerden.

1. Opening
Ivette opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Notulen 2017
De notulen van de vorige vergadering worden besproken.
De kascommissie is op het laatste moment veranderd omdat Yvette Olbertz het niet redde vanwege
haar drukke werkzaamheden. Daardoor heeft JoepJan het samen met Ronald Debeij uitgevoerd.
De contributieverhoging moet zijn 0,5%
De jubilarissen waren ieder 10 jaar lid i.p.v. 12,5 jaar.
De commissie jaarplan moet elk jaar bij elkaar komen. Als de commissie bij elkaar komt kan er
bekeken worden wat er uit het beleidsplan is gehaald en ook daadwerkelijk is uitgevoerd.
3. Jaarverslag en wedstrijdverslag 2017
Het ledenaantal heeft in juli een flinke daling te verwerken gehad. Dit komt voor een deel omdat een
aantal leden van de acro terug gegaan zijn naar DOTO.

Circomotoriek ; we moeten op korte termijn gaan bekijken of we hier volgend seizoen mee door
kunnen gaan. Dit jaar betalen we nog geen huur. Volgend jaar moet dit wel en met het huidige aantal
leden is dat geen haalbare situatie.
Met Ronald en Natascha gaan we zo snel mogelijk de KSS1 oppakken zodat de hulpjes die nu al les
krijgen van hen ook een certificaat KSS1 kunnen verdienen.
Voor de KSS3 zijn Natascha en Marissa afgelopen week geslaagd! Van harte gefeliciteerd. Anouk richt
zich op dit moment eerst op haar studie en pakt de opleiding later weer op. Hoe het loopt met de
KSS3 van Diana moeten we navragen.
Voor sponsoring zouden we graag meer tijd hebben om dit op te pakken maar dat lukt helaas op dit
moment niet voldoende.
De dames Nicole en Djenti gaan half april naar het WK Acro in Antwerpen. Een unieke gebeurtenis in
de historie van DOS Monster. Om daarmee onze club te promoten zou het gaaf zijn als ze met
Koningsdag of tijdens een ruilmiddag bij de Hoogvliet handtekeningen uitdelen. Bijvoorbeeld op het
Hoogvlietplaatjesboek. We informeren of dit mogelijk is.
4. Financieel Verslag
Ivette licht de balans en het financieel jaaroverzicht aan de aanwezige mensen toe.
Het is een heel duidelijk en overzichtelijk geheel waar Ivette veel tijd en energie in heeft gestoken. Ze
krijgt de complimenten van de aanwezigen vanwege de overzichtelijke balans.
Ronald en JoepJan hebben maandag 26 maart 2017 de kascontrole uitgevoerd en goedgekeurd.
5. Huldiging
Emma van Leeuwen en Claire Talboom worden gehuldigd voor hun 10 jarig jubileum. Daarna krijgt
Kimberley Knol een KNGU speldje omdat zij al 25 jaar lid is van DOS Monster. Ronald Debeij krijgt
zelfs een KNGU speldje voor 40 jaar lidmaatschap. Gefeliciteerd allen!

6. Begroting 2018
Ivette licht de begroting van 2018 toe. Er zal een inflatiecorrectie van 1,5% worden doorgevoerd.
Omdat er een aantal hulpjes worden aangesteld als trainster en er trainers zijn die hun KSS3 diploma
hebben behaald zullen de kosten voor de trainers omhoog gaan. Emil is niet meer in vaste dienst dus
de kosten loonheffing komen te vervallen.

Benoemen nieuwe kascommissie ????
7. Jaarplan 2018
Op korte termijn moet de trainersgroep worden uitgebreid. Voor de jongensgroep hebben we
momenteel niemand. Ook voor de dans zal er moeten worden gezocht naar nieuwe trainers.
Voor de middellande termijn staan op de planning:
*Opzetten van een ledenwervingscampagne

*Starten met extern communicatieplan
*Starten met een sponsoringsbeleid
*beleidsplan onderhouden
* invulling commissieleden o.a. jubileumcommissie
* activiteitencommissie
8. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen.
Het bestuur spreekt de wens uit om op zeer korte termijn een activiteit te plannen met de TC leden.

Notulist
Danielle Talboom

