Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum:
Plaats:
Notulist:

19-11-20
Online vergadering via teams i.v.m. corona.
Marcha Ketelaar

Aanwezig
Elberta Buren, Pauline
Stellingwerf, Karin HakGijzen, Miranda
Oostenveld, Marcha
Ketelaar en Annet
Everaarts.

nr.
1.

Afwezig met kennisgeving:
Alie Twellaar en Richtsje Tigchelaar,
Stephanie Zijlstra.

Verzendlijst
Leden en bestuursleden

Verslag
Opening

Actie door

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

Ingekomen stukken
-De laatste tijd zijn er regelmatig nieuwsbrieven van de KNGU binnen gekomen.
Deze hebben betrekking op de impact van de coronamaatregelen voor onze
vereniging. Gelukkig hebben wij een goede financiele buffer en omdat wij de
contributie gewoon konden innen en verder geen grote uitgaven hebben
gehad, ervaren wij geen problemen.
-Verder was er ook aandacht voor een veilig sportklimaat, dit naar aanleiding
van beschuldigingen van turnsters uit de Nederlandse sportploeg over
grensoverschrijdend gedrag en misbruik. Hier is onderzoek naar gedaan en voor
onze vereniging geldt dat het niet aan de orde is.
-Digimembers gaat stoppen per 1 april 2021. We zullen moeten besluiten waar
we onze leden nu registreren namens de KNGU. We kunnen kiezen uit All United
of Clubassistent en gaan dit onderzoeken.
-We hebben een mail ontvangen van onze webmaster Douwe Yntema. Hij
geeft aan dat er een aanpassing gedaan wordt aan de versleuteling van ons
dataverkeer met ingang van 11 januari 2021.
-Als laatste punt zijn er regelmatig mails van Rene van Dam namens het
beweegteam van Sudwest Fryslan. Zij organiseren als buurtsportcoachen
regelmatig webinars over verschillende onderwerpen zoals nu Presteren met
communiceren & Welkom op de Club.

3.

Mededelingen
-Karin was 1augustus 16 jaar bij de vereniging! Al een hele lange tijd! Wij hopen
dat zij nog lang bij ons les mag geven!

4.

Notulen ledenvergadering 27-11-2019
Elberta leest de notulen voor van de vergadering van 27-11-2019. Vanuit de
rondvraag over de privacy van onze dansers en het open karakter van de
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Rolpeal, heeft Elberta een terugkoppeling gegeven aan Karin. Er hangen
inmiddels bordjes in de sporthal dat er niet gefilmd mag worden. Daarnaast
geeft Karin aan dat het goed bevalt dat er nu getraind wordt op het eerste
veld van de sporthal. Daar blijven minder mensen hangen.
-

5.

In de Rolpeal zijn 5 vrijwilligers actief namens en voor onze vereniging.
Daar zijn we erg blij mee!
Financiën
A. Verslag van de penningmeester
-Pauline deelt een kopie uit van het jaarverslag en licht dit toe. Er is een
positief saldo. En er is €740, 80 winst.
-We hebben nu 26 leden. Door het stoppen van de peuter- en kleutergym
zijn wij leden kwijtgeraakt, maar ondanks de corona hebben we er weer
nieuwe dance leden bij gekregen.
-We hebben 3 sponsors, VAKO, Oliehoorn B.V. en JK Schilders, waardoor wij
extra inkomsten hebben. Daarnaast hebben we weer mooie bedragen
opgehaald met deelname aan verschillende acties waaronder de Poiesz
en de Grote Club actie.
-Als Karin haar lessen weer hervat, zal zij de aerobics steps te koop zetten
op marktplaats.
B. Contributie
De contributie voor het nieuwe seizoen wordt verhoogd naar € 70,- per half
jaar. Er is 5 jaar geen contributieverhoging geweest en omdat de zaalhuur
ook verhoogd is en kosten stijgen, zijn wij genoodzaakt om daarop te
anticiperen. Iedereen die aanwezig is gaat hiermee akkoord.
-Onze vereniging heeft nu 26 leden.
C.Verslag kascommissie
Alie Twellaar en Richtje Tigchelaar gaan akkoord met het verslag. Verder
geen bijzonderheden, complimenten voor de penningmeester en dank
aan Richtje en Alie.
Benoeming nieuwe kascommissie
De nieuwe kascommissie voor het seizoen 2021 zal bestaan uit Richtje
Tigchelaar en Elberta Buren.

6.

Activiteiten
Marcha heeft de lijst met activiteiten 2020/2021 gemaakt. Zij leest deze voor
tijdens de vergadering en ze zijn bijgevoegd bij deze notulen.

Helaas konden veel activiteiten niet doorgaan vanwege Corona en hebben
we naar alternatieven gekeken. We hebben onze leden recent nog een bidon
cadeau gedaan, als blijk van waardering! Dat werd erg goed ontvangen. Zie
verder het activiteitenoverzicht.
Op 30 november staat er nog een teams bijeenkomst gepland met alle
voorzitters van de verschillende verenigingen en het bestuur van de Rolpeal.
Hierin zullen de gevolgen van de coronacrisis besproken worden en wat dit
voor de Rolpeal betekend.
7.

Diversen
Beleidsplan.
Miranda verteld dat wij elk seizoen het beleidsplan controleren of deze nog
actueel is. De geactualiseerde versie komt dan weer op de website. Hier is ook
ons Privacy beleid te vinden.
Gymnastiek
In januari dit jaar is de peuter- en kleuter gym gestopt. Wij zijn nog syeeds op
zoek naar een nieuwe gym docent. We hadden iemand die enthousiast was,
maar diegene ziet er toch weer vanaf. We willen wel actiever op zoek naar een
nieuwe gymdocent. Mogelijk ook via social media.
De woensdagmiddag is lange tijd voor ons gereserveerd geweest, maar dat is
nu niet meer aan de orde, omdat freerunning uitbreidt en een groter deel van
de zaal nodig heeft. Wij hopen in 2021 een geschikte docent te vinden en de
gym weer op te starten.

8

Bestuursverkiezing
Er is een bestuurswissel. Na dik 4 jaar met veel plezier in het bestuur te hebben
gezeten, draagt Elberta Buren haar taken als voorzitter over aan Annet
Everaarts. Elberta heeft vandaag een bos bloemen thuisbezorgd gekregen, als
dank voor haar inzet! We gaan haar enthousiasme missen en zodra het weer
kan besluiten we nog een afscheidsborrel te plannen. Elberta nogmaals hartelijk
dank voor al je inzet en wij verwelkomen Annet en wensen haar alvast veel
succes! Annet geeft aan dat zij er erg veel zin in heeft en zij het erg belangrijk
vindt dat jonge kinderen bewegen.
Rondvraag:
Karin vraagt zich af hoe het met onze radio is. Het antwoordis niet goed. De
laatste lessem heeft Stephanie er geen gebruik van kunnen maken. Karin gaat
zich orienteren op een nieuwe radio. Bij voorkeur een draagbare.

9.

10.

Er zijn verder geen vragen meer.
Sluiting
Elberta sluit de vergadering en bedankt iedereen voor het deelnemen aan
deze teamsvergadering.

Activiteitenoverzicht SVWgym en dance!
Seizoen 2020-2021

2020 was een bijzonder jaar door de coronapandemie. Hierdoor zijn veel van onze activiteiten komen
te vervallen en hebben we hiervoor alternatieven moeten bedenken. En we zijn er nog niet. Veel
activiteiten die op de planning staan, daarbij moeten we steeds kijken wat passend is.
Over het algemeen merken we dat het soms lastig is om ouders betrokken te houden bij de
vereniging. Dit merken we aan het werven van vrijwilligers voor de Rolpeal, maar ook bij opkomst bij
bijvoorbeeld de Ouder doe mee les en de inzet bij acties. De volgende activiteiten hebben plaats
gevonden:
-29 november Pietendance
-4 december 2019 een Sinterklaas en Pietengymparcour.
-op 8 december 2019 was er een geslaagd optreden in de Harmonie tijdens het jazzfestijn.
- De Suikerbrodenactie in het nieuwe jaar, een mooie opbrengst van 337 euro voor onze vereniging.
-Ouder doe meeles op 25 januari 2020. Deze was niet druk bezocht. Het idee is om misschien een
kijkles te organiseren waarin ouders en kinderen toch uitgenodigd worden om mee te doen, maar
dan weten ze dat vooraf nog niet..
-29 januari 2020- Nijntje beweegdiploma uitreiking. Een geslaagde laatste gymles voor peuters en
kleuters. En daarmee helaas ook geen gym meer binnen onze vereniging. Uiteraard zoeken wij nog
steeds een nieuwe gymjuf of meester waarmee we kunnen kijken om dit op te starten.
-De poieszactie, dit jaar zijn we ingelood en de planning was om 8 maart in de supermarkt te staan en
onze vereniging te promoten. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn, maar hebben we als compensatie
het mooie bedrag van 1000 euro mogen ontvangen.
Het mooie nieuws in deze periode was dat juf Karin ons vertelde een baby te verwachten in oktober.
In mei kon de geplande zomervoorstelling niet doorgaan. Wij zouden te gast zijn in Bolsward.
Daarom heeft het bestuur besloten om onze leden een zomerattentie te geven, om te laten blijken
dat wij erg blij met hen zijn.
Op 21 augustus was Karin haar laatste les voor haar verlof en heeft zij een warme overdracht gedaan
met Stephanie Zijlstra, die haar vervangen heeft tijdens het zwangerschapsverlof. Wij zijn hier erg blij
mee dat dit zo goed is verlopen. Zeker in deze roerige tijd!
-Vrienden en vriendinnetjesles was op 2 oktober. Ondanks de corona heeft het ons ook nieuwe leden
opgeleverd!
- Op 10 oktober is juf Karin bevallen van een gezonde zoon Melle!
We hebben mee gedaan met de Rabobanksupport actie. Dit heeft het bedrag van 98 euro
opgeleverd.
Met de grote clubactie zijn we nog bezig. Er is goed verkocht en dat kon dit jaar ook met een QR code
via de telefoon. We wachten het eindbedrag nog af.

De danceleden hebben meegedaan aan de Jerusalema Dance Challenge en er is een filmpje geplaatst
op facebook. Een heel leuk initiatief!
-Als laatste activiteit tot nu toe hebben wijonze zolder en kasten opgeruimd en besloten om de
gesponserde sportassen uit voorgaande jaren aan onze leden te schenken. Hopelijk worden ze dan
gebruikt!

Voor wat betreft de planning van de nieuwe activiteiten, dat bekijken we nu per vergadering wat er
georganiseerd kan worden… Het jazzfestijn zal dit jaar niet doorgaan. Mogelijk wel in maart 2021.
De laatste les van juf Stephanie zal plaats vinden op 18 december. Juf Karin zal daarbij aanwezig zijn
en dan na de kerstvakantie weer dansles geven.

