Notulen Algemene ledenvergadering
Datum
Plaats:
Notulist:

15-11-2017
Bestuurskamer
Marcha Ketelaar

aanwezig

afwezig
M.K.
Alie Twellaar, Elberta
Petra Kampen, Herma Bakker, Henk
Buren, Richtsje Wielinga,
Bangma, Nolina Sjoerd en Femka
Miranda Oostenveld, Karin Wesselius.
Hak, Atsje van Os en
Marcha Ketelaar

nr.
1.

verzendlijst
Leden en bestuursleden

Verslag
Opening

actie door

De voorzitter Elberta Buren opent om 20.15 uur de vergadering en heet
iedereen welkom.
2.

Ingekomen stukken
Afmeldingen, verder geen ingekomen stukken.

3.

Mededelingen
Er is een nieuwe gymnastiekjuf. Haar naam is Detsje Ykema. Ze is
enthousiast om de gymlessen in Workum te gaan verzorgen. Ze zal
vanaf februari 2018 beginnen met lesgeven. In eerste instantie voor
het seizoen 2018.
We moeten de gymlessen nog gaan promoten op de scholen en
de peuterspeelzaal.
De gymgroepen moeten ook niet te groot worden.
Op dit moment hebben we 44 danceleden en 22 gymleden.
De ouderbetrokkenheid was het afgelopen jaar groot.
Op 29 november houden we pietengym en op 1 december
Pietenjazz. Dit in het kader van Sinterklaas.
Op 30 december is de oliebollenactie
Jazzfestijn, het jazzdans optreden in de Harmonie is op zondag 21
januari.
Op 10 januari gaan we jumpen bij Enjoy sports in Sneek.
29 januari is er een vrienden/ vriendinnen les
2 februari ouder doe mee les
Op26 mei is er een danceuitwisseling/ demonstratie in Bolsward.
Op 22 juni is de afsluiting van het seizoen.

1

We zijn weer aangemeld voor de poiesz actie en hopen dat we in
december een reactie mogen ontvangen.
De Grote clubactie sluit op 23 november.

4.

Notulen ledenvergadering 09-11-2016
Elberta leest de notulen voor van de vergadering van 09-11-2016.

5.

Financiën
Voor wat betreft de incasso’s van de gymnastiek. Er zijn nu twee
groepen. De oudste groep heeft 1 uur les. De jongste groep met
peuters en kleuters 3 kwartier. De contributie kan niet hetzelfde zijn. Hier
wordt na de kerstvakantie naar gekeken.
A. Verslag van de penningmeester
Richtsje deelt een kopie uit van het jaarverslag en licht dit toe.
-

-

Het ziet er positief uit.
De nota van de versnaperingen tijdens het jubileumfeest is ook binnen.
Dit was €100,Het is belangrijk voor de vereniging dat er actief geld ingezameld wordt
met bijvoorbeeld de Grote Club actie en de Poieszactie. Het zijn
belangrijke inkomsten voor onze vereniging, maar we willen het onze
leden niet verplichten. Bij sommige verenigingen is dit wel zo.
-Ook vanuit de kantine stichting is er een belangrijke bijdrage.

B.

Verslag kas commissie

-

Femka Wesselius en Nolina Sjoerds zijn akkoord met het verslag, ookal zijn zij
niet aanwezig. Zij hebben het verslag gezien en hun handtekening gezet.
Verder geen bijzonderheden, complimenten voor de penningmeester.
C. Benoeming nieuwe kascommissie
Alie vraagt Jantien Douma. Zij zal dan in plaats van Femka Wesselius plaats
nemen.

6.

Activiteiten
De activiteiten voor 2017/2018 zijn al bij de mededelingen aan de orde
gekomen.

7.

Diversen
A. Kantinestichting
Op dit moment hebben we 4 vrijwilligers. Joke Visser, Heidi Wesselius, Alwin
Buuren en Herma Bakker.
Alie Twellaar heeft de functie van Jolanda Haanstra in het bestuur van de
kantinestichting overgenomen. Er zijn verder geen bijzonderheden.
B.

Buurtsportcoach

Met hulp van de buurtsportcoachen Rose Buskermolen en Rik de Vries zijn
de gymlessen het afgelopen seizoen een succes geweest. Rik de Vries zal
de lessen nog verzorgen tot de kerstvakantie en in januari 2018 en daarna
zal Detsje Ykema les gaan geven.
C. Beleidsplan
Het beleidsplan is herschreven i.v.m. de vele veranderingen van afgelopen
jaar.
8.

Bestuursverkiezing
Aftredend bestuurslid: Atsje van Os
Verkiesbaar: Marcha Ketelaar, secretaris
Verkiesbaar: Miranda Oostenveld, algemeen lid
Atsje van Os stopt na 5 jaar in de functie van secretaris. Alie leest een stukje
voor en bedankt haar voor haar inzet. Ze krijgt een mooie bos bloemen van
Elberta.
Leden gaan akkoord met de benoeming van Marcha als secretaris en Miranda
als algemeen lid.

9.

Rondvraag
In reactie op de vraag van Jantina in de vorige notulen...Er is
gesproken over een eventuele uitbreiding van de dance groepen..
Vooral de 2e groep is erg groot. De minimale groepsgrootte is 10. Een
eventuele 4e groep is mogelijk.
Karin Hak is toegevoegd als facebookbeheerder.. Leuk om ook eens

foto’s van de dancelessen te delen op facebook. Ze geeft ook aan dat
het fijn is om te merken dat de vereniging weer stabieler wordt. Er is
weer groei en meer duidelijkheid. Dat is positief.

10.

Sluiting
Om 21.20 uur sluit Elberta de vergadering en bedankt alle aanwezigen.

