Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum:
Plaats:
Notulist:

22-11-18
Raardaburren 30 te Workum
Marcha Ketelaar

aanwezig

afwezig

verzendlijst
Leden en bestuursleden

Alie Twellaar, Elberta
Buren, Pauline Stellingwerf,
Karin Hak-Gijzen, Richtje
Tigchelaar, Miranda
Oostenveld en Inge
Melssen.

nr.
1.

Verslag
Opening

actie door

De voorzitter Elberta Buren opent om 19.50 uur de vergadering en heet
iedereen welkom.
2.

Ingekomen stukken
-Er is een mail binnengekomen van de pipegaal school in Workum dat zij
interesse hebben in de kennismakingslessen van Dance! Marcha gaat de mail
beantwoorden en een voorstel doen, om in het nieuwe jaar op vrijdagmiddag
mee te komen doen.

3.

Mededelingen
-

-

-

De verenigingsavond op 26 november gaat niet door. Deze was
georganiseerd door de gemeente, maar vanwege de acties om
vrijwilligers te werven voor de nieuwe Rolpeal, komt dat nu niet goed
uit. De avond wordt verplaatst naar 15 april 2019.
De wervingscampagne (belactie en winterfair)heeft veel vrijwilligers
opgeleverd. Het is een succes. Volgend jaar komen de inkomsten
vanuit de kantinestichting te vervallen. Het zou mooi zijn als de
vrijwilligers vanuit onze vereniging de vrijwilligersbijdrage schenken aan
SVW gym en Dance!Wij hebben nu 4 vrijwilligers in de kantine staan
namens onze vereniging. Dit zijn Joke Visser, Herma Bakker, Alwin Buren
en Heidi Wesselius.
We hebben nu 39 danceleden. De 2e groep is een kleinere groep. De
3e groep is groot, maar het zijn allemaal gemotiveerde dansers, dus is
voor Karin goed te begeleiden.
De gymnastiek is helaas gestopt, omdat we geen nieuwe gymdocent
hebben kunnen vinden. Uiteraard hopen wij dat dit wel weer op gang
komt, zeker met de komst van de nieuwe sporthal.
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4.

Notulen ledenvergadering 15 november 2017
Elberta leest de notulen voor van de vergadering van 15-11-2017.

5.

Financiën
A. Verslag van de penningmeester
Richtje deelt een kopie uit van het jaarverslag en licht dit toe.
-We betalen nog steeds de zaalhuur voor Free running. Die betaalt
vervolgens weer aan ons. Het is wat omslachtig. Het voorstel is dat Free
running zijn eigen zaalhuur rechtstreeks gaat betalen. Elberta neemt
hierover contact op met Anita van Enjoy sports.
-Ook is het belangrijk dat dit onderdeel dan van de website gaat. Het is
geen onderdeel van onze vereniging dus geeft ook onduidelijkheid.
-Verder is er een positief saldo en ziet het er goed uit. Het is nog onduidelijk
hoe de financiën er het komende jaar uit gaan zien.
B.

Verslag kas commissie

Nolina Sjoerds en Inge Melssen gaan akkoord met het verslag. Verder geen
bijzonderheden, complimenten voor de penningmeester.
C. Benoeming nieuwe kascommissie
De nieuwe kascommissie voor het seizoen 2019 zal bestaan uit Alie Twellaar
en Inge Melssen.

6.

Activiteiten
Marcha leest de lijst van activiteiten 2018/2019 voor.
-30 november – Pietendance
-16 december – jazzfestijn in de Harmonie te Leeuwarden
-29 december – oliebollenactie (of iets anders b.v. kerstbrood).
Het afgelopen seizoen hebben we een vriendjes-en vriendinnenles gehad, er is
een ouder doe mee les geweest en we hebben meegedaan met het 45-jarige
bestaan van de Rolpeal en een demonstratie in Bolsward.
Verder hebben de leden en bestuur zich ingezet voor de Poiesz actie,
koekactie en de Grote Club actie. Dit blijven belangrijke acties voor de
vereniging, omdat het extra geld oplevert.

Elberta

7.

Diversen
A. Kantinestichting
Alie Twellaar blijft in de kantinestichting tot dat deze opgeheven wordt.

B. Beleidsplan
-Het beleidsplan 2015-2019 is aangepast. Miranda vraagt aan Douwe of hij het
op de website wil plaatsen.
-Marcha en Miranda gaan nog even kijken of ze het privacybeleid in het
beleidsplan toe kunnen voegen.
-De vereniging doet niet meer mee aan het nieuwjaarsconcert van Crescendo,
maar misschien is dit toch een mooie manier van reclame maken en moeten
we eens kijken of we niet opnieuw toe kunnen treden tot dit jaarlijkse
evenement.
8.

Bestuursverkiezing
Aftredend bestuurslid: Richtje Tigchelaar
Verkiesbaar: Pauline Stellingwerf, penningmeester
Aftredend bestuurslid: Alie Twellaar
We hebben geen nieuw bestuurslid kunnen vinden, ter opvolging van Alie
Twellaar. Daarom gaat de Ledenadministratie naar Marcha Ketelaar en zal
Miranda Oostenveld voortaan het SVWtje verzorgen. Uiteraard hoopt het
bestuur, dat zij in het nieuwe jaar een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen.
Leden gaan akkoord met de benoeming van Pauline als penningmeester.
Alie en Richtje heel erg bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren!

9.

Rondvraag:
Er zijn geen vragen.

10.

Sluiting
21.30 uur sluit Elberta de vergadering en bedankt alle aanwezigen.

Marcha en
Miranda

