Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum:
Plaats:
Notulist:

27-11-19
Bestuurskamer de Rolpeal te Workum
Marcha Ketelaar

aanwezig
Elberta Buren, Pauline
Stellingwerf, Karin HakGijzen, Miranda
Oostenveld, Marcha
Ketelaar en Inge Melssen.

nr.
1.

Afwezig met kennisgeving:

verzendlijst
Leden en bestuursleden

Marja Grunstra, Anja Visser, Lieuwkje
Hoekstra, Jantsje Schaap, Alie
Twellaar.

Verslag
Opening

actie door

De voorzitter Elberta Buren opent om 20.00 uur de vergadering en heet
iedereen welkom.
2.

Ingekomen stukken
-Er zijn geen ingekomen stukken.

3.

Mededelingen
-We hebben vandaag de nieuwe kast in de bestuurskamer in beslag genomen.
Veel oud archief materiaal, sporttassen en trainingspakken konden we daar in
kwijt.
-Het komt ter sprake dat Karin al bijna 15 jaar bij de vereniging les geeft.

4.

Notulen ledenvergadering 22 november 2018
Elberta leest de notulen voor van de vergadering van 22-11-2018.
-Speciale kennismakingslessen verzorgen we niet meer voor scholen. Kinderen
die geïnteresseerd zijn in dance of gym, kunnen mee doen met een vriendenen vriendinnetjes les.
-De verenigingsavond die georganiseerd zou worden door de buurtsportcoaches van de gemeente Sudwest Fryslan, is tot op heden niet doorgegaan.
Mogelijk wordt dit georganiseerd in het nieuwe jaar.
-De vrijwilligerswerving voor de Rolpeal leek begin dit jaar een succes. Nu
kunnen we zeggen dat het moeizaam gaat. Verengingen moeten in opdracht
van het stichtingsbestuur zelf vrijwilligers leveren, zodat er voldoende mensen
zijn voor het beheer van de sporthal en de coördinatie van de
horecavrijwilligers. Gemiddeld moeten we 40 % van de leden aanleveren.
-De nota voor de zaalhuur voor Free running betalen wij niet meer. Dit doen zij
nu zelf.
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-Het beleidsplan en het privacybeleid zijn aangepast en staan op de website.
Mogelijk kan onze AVG licentie, daar ook nog op geplaatst worden.

5.

-Het nieuwjaarsconcert van Crescendo is nu steeds in de Klameare. Hun
prioriteit ligt bij werving van nieuwe leden. Mogelijk kunnen we in de toekomst
weer een samenwerking aan gaan, qua optreden/ muziek uitvoering.
Financiën
A. Verslag van de penningmeester
-Pauline deelt een kopie uit van het jaarverslag en licht dit toe. Er is een
positief saldo.
-We hebben nu ongeveer 60 leden.
-De kantinestichting is opgeheven . Nu komt er mogelijk nog een financieel
gevolg. We wachten af.
-Er komt ook nog een eindafrekening van de oude sporthal (zaalhuur).
-Ook is de spanbrug verkocht voor 125 euro op marktplaats. Het geld moet
nog gestort worden op de rekening.
-Voor wat betreft de zomervoorstelling: mogelijk moet het entreegeld
omhoog, om hier ook daadwerkelijk wat winst op te maken. Dit moeten we
dan aangeven in de Friso en het SVW-tje , zodat mensen vooraf weten wat
de entreekaartjes kosten.
-Om meer financiën te genereren kunnen we de verrijdbare spiegel, de
aerobics steps en de turnpakjes verkopen. Deze worden niet meer gebruikt.
-De contributie voor het nieuwe seizoen houden we gelijk. De zaalhuur is
ook niet omhoog gegaan. Karin geeft aan dat je wel een index mag doen,
maar voor nu bepalen we dat het zo blijft. Wel blijven we het goed in de
gaten houden.
B.

Verslag kas commissie

Alie Twellaar en Inge Melssen gaan akkoord met het verslag. Verder geen
bijzonderheden, complimenten voor de penningmeester en dank aan Inge
en Alie.
C. Benoeming nieuwe kascommissie
De nieuwe kascommissie voor het seizoen 2020 zal nogmaals bestaan uit
Alie Twellaar en Inge Melssen.

6.

Activiteiten
Marcha heeft de lijst met activiteiten 2018/2019 gemaakt. Elberta leest deze
voor tijdens de vergadering.
Hoogtepunten dit jaar waren o.a. de zomervoorstelling van Dance, de

verhuizing naar de nieuwe Sporthal en de opstart van peuter en kleutergym. Zie
verder het activiteitenoverzicht.

7.

Gymnastiek
Er is in september weer peuter- en kleutergym opgestart. Onze gymjuf Marja is
tijdelijk uitgevallen en is vervangen door Carina Huizenga. Inmiddels is Marja er
weer en krijgt zij ondersteuning van buurt sportcoach Tinie Zijlstra. Er zijn
opstartproblemen geweest, vooral ook door een rommelige berging en geen
hulp bij het klaar zetten van het parcour.
De kleutergroep is klein (4 leden) , hier zouden meer kinderen bij kunnen. De
peutergroep is vol (15 leden). Er staat 1 meisje op de wachtlijst. Op 29 januari zal
de uitreiking zijn van de Nijntje beweegdiploma’s.
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9.

10.

In januari 2020 zal er meer duidelijkheid komen over de voortgang van de
gymnastiek.
Bestuursverkiezing
Er is geen bestuurswissel. Wel blijven wij op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Rondvraag:
Karin geeft aan dat het lesgeven in de nieuwe sporthal soms niet goed lukt. Dit
komt door het open karakter van de nieuwe sporthal. Zij kan haar lessen
momenteel niet afschermen voor mensen die willen kijken. Vooral tijdens het
proef zwemmen en afzwemmen is er veel publiek in de sporthal. Voor de
dansers is het dan moeilijk om geconcentreerd te blijven. Er staan ook mensen
te filmen en foto’s te maken. Dit is niet wenselijk en in strijd met ons
privacybeleid.
Het bestuur zal daarom de Rolpeal aanschrijven, met een verzoek om mee te
kijken naar een oplossing hiervoor. Wenselijk is een rolgordijn aan de binnenkant
van de sporthal.
Inge vraagt of er ook nog een jazzgroep komt voor 13+? Er zijn geen uren meer
beschikbaar momenteel, om les te geven.
Sluiting
21.10 uur sluit Elberta de vergadering en bedankt alle aanwezigen.

