
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 15 april 2013

Aanwezig namens het bestuur: Daniel Blom
Jos Verstraten
Richard Weijers
Daniëlle Takx

Aanwezig namens de leden Zie presentielijst

1. Opening/vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen
De leden die aanwezig zijn melden dat ze tevreden zijn over de lessen die Thijs verzorgd.

3. Verslag ALV 11 april 2012
- Overgaan tot automatische incasso wordt doorgeschoven naar komend seizoen.
- Samenvoegen boekhouding/ledenadministratie en daarmee aanschaffen/gebruik maken van
nieuwe software wordt ook doorgeschoven naar komend seizoen

- Bestuur uitbreiden met een dagdagelijkse secretaris funktie wordt doorgeschoven naar
komend seizoen

De vergadering gaat akkoord met het verslag.

4. a. Jaarverslag 2012 secretaris
Het jaarverslag wordt door de ad-interim secretaris doorgenomen.
Financieel verslag penningmeester 2012
De penningmeester geeft uitleg bij de jaarcijfers.

b. Bestuur/rooster van aftreden
Op basis van het rooster van aftreden is dit jaar aftredend (en herkiesbaar) de heer Jos
Verstraten (PR en communicatie)

Jos Verstraten wordt bij acclamatie herkozen als bestuurslid in dezelfde functie.

5. Verslag kascontrolecommissie/benoeming kascontrolecommissie 2013
De kascontrolecommissie, bestaande uit Françoise Blom, Daniella Verstraten en Katinka van
Camfort, heeft de cijfers goedgekeurd en het bestuur wordt op advies van de
kascontrolecommissie gedechargeerd.

De vergadering benoemt D. Verstraten, K. van Camfort en R. Langenberg voor de
kascontrolecommissie 2013.

6. Doelstellingen/Plannen seizoen 2013-2014

Doelstelling:
- Continueren huidige beleid, handhaven van huidige aantal leden continueren van het huidige

activiteiten portfolio voor zowel leden als technische leiding.

Plannen:
- Overgaan tot automatische incasso
- Samenvoegen boekhouding/ledenadministratie en daarmee aanschaffen/gebruik maken

van nieuwe software
- Bestuur uitbreiden met een dagdagelijkse secretaris funktie
- Er zal een groep opgestart gaan worden m.b.t. kinderyoga



7. Begroting 2013
De penningmeester geeft uitleg bij de begroting van 2013. Contributieverhoging in 2013 is
vastgesteld op 0%. Hierna stelt de vergadering de begroting vast.
De vergadering gaat akkoord dat in 2014 zowel het financieel jaarverslag 2013 als de begroting
2014 gelijktijdig behandeld wordt bij de ALV in april 2014

8. Rondvraag
- Er wordt aangegeven dat de bel in de Lambertusstraat het niet goed doet.
- Er wordt gemeld dat een groot aantal schoonmaakspullen zoek is en dat deze waarschijnlijk in
een afgesloten opbergkast in de Lambertusstraat staan, waarvan wij geen sleutel hebben.
Het bestuur zal deze punten opnemen met de beheerder.

De voorzitter sluit de vergadering.


