
Trimvereniging OSS “BeFit” Zevenhuizen

Secretariaat:

Perkstraat 8, 2761 LJ Zevenhuizen

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de trimvereniging “Be Fit”.

Datum: 19 juni 2019

Plaats: Dorpshuis Swanla

Aanvang: 20.00 uur

Aanwezig: Het bestuur en drie leden c.q. ouders van jeugdleden. Zie presentielijst bij het

secretariaat.

AGENDA

01. Opening

Voorzitter Gerard van der Ham opent de vergadering.

02. Huishoudelijke mededelingen

De voorzitter betreurt het, dat - ondanks dat op de uitnodiging voor deze

vergadering uitdrukkelijk was vermeld, dat het bestuur uitbreiding op prijs stelt

vanuit de aerobic-leden en vanuit de ouders van de just dance-leden - dat niemand

hierop heeft gereageerd.

03. Ingekomen stukken.

Een drietal leden heeft zich afgemeld voor deze algemene ledenvergadering, te

weten Ab van der Elst, Tineke Terlouw en Lien Dullaart.



04. Notulen Algemene ledenvergadering 13 juni 2018

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

05. Jaarverslag 2018

Nadat de voorzitter nog een toelichting geeft op de donatie aan de

gymnastiekvereniging OSS wordenb het bestuurlijk jaarverslag alsmede het

financieel jaarverslag 2018 onder dankzegging aan de secretaris en penningmeester

ongewijzigd vastgesteld.

De voorzitter deelt mede, dat de voorstelling van Just Dance in 2020 zal worden

gehouden op zaterdag 7 maart 2020. Nog niet bekend is of er ook 's middags een

voorstelling is of alleen in de avond. Hij heeft ook met de leiding van Just Dance -

Manouk Heemskerk - gesproken over assistentie door een ouder lid van Just Dance bij

de lessen. Manouk ziet daarin geen voordeel.

06. Begroting 2019 en eventuele contributieverhoging

De begroting wordt als volgt gewijzigd. De donatie aan de gymnastiekverereniging

OSS wordt, zoals dat ook voor 2018 was, gebracht op € 2.000, waardoor een

verwacht verlies ontstaat van € 250,00.

07. Kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

De kascommissie bestond dit jaar uit de heren Ab van der Elst en Arwin van Dam. Ab

van der Elst is na 2 jaar aftredend en wordt bedankt voor zijn werkzaamheden. Wim

Hof wordt als nieuw lid van de kascommissie benoemd.

08. Bestuursverkiezingen

De bestuursleden Vincent van Ravesteijn en Mark Antonisse zijn herkiesbaar en

worden met algemene stemmen herkozen.

09. Rondvraag

Er zullen twee nieuwe volleyballen worden gekocht voor de herentrimgroep.

Op een vraag van de heer Wim Huurman over de door de Sportstichting toegezegde

wandspiegel voor Just Dance wordt besloten dat de secretaris hierover een mail zal

sturen naar de beheerder van de zaal.



10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering, nadat hij allen heeft bedankt voor hun

aanwezigheid.


