
 

Algemene ledenvergadering 19-3-2019 
 
1. Opening 

Mirjan opent de vergadering om 20.20. Bedankt Ilse voor het regelen van de ruimte. 

 

2. Afmeldingen 

Er zijn 2 afmeldingen.  

Er zijn 23 personen aanwezg. 

 

3. Huldiging van de jubilarissen 

10 jaar lid : Roy Gerrits, Sandra Leenders, Maartje Derix, 

15 jaar lid : Anne van der Heijden, Riet Zeegers 

Geslaagd voor TD1 : Imke Haasen, Malou van de Eijnde 

 

4. Bestuursverkiezingen 

Aftredend en niet herkiesbaar : Riet Zeegers  

Toetredend als voorzitter: Arno Thoer  

Functiewisseling naar contactpersoon leiding: Mirjan van Maris-Donkers.  

Wordt zonder tegenstemmen aangenomen. 

Hierna volgt ook daadwerkelijke wisselingen. 

 

5. Notulen vergadering 2018 

Geen opmerkingen 

 

6 Financieel verslag 2018/begroting 2019/kascontrole 

Piet geeft uitleg over de winst en verliesrekening. Er komt weer een opmerking over opbrengsten en kosten van de 

pakjes dat die niet in evenwicht zijn. Waarschijnlijk ligt dit aan het magnesium wat niet uitgesplitst is op de factuur. 

Miranda vraagt waarom er zoveel geld op de spaarrekening staat. Er kunnen zoveel dingen mee bekostigd worden die 

een welkome aanvulling zouden zijn, zoals Ipad en andere turnmaterialen.  Wat betreft materialen is dit moeilijk 

omdat de ruimte in het materiaalhok zeer beperkt is. 

Conny vraagt waarom de opleidingen zo duur zijn.De opleiding voor niveau 3 is bijvoorbeeld al € 1000 per persoon en 

er staat maar een subsidie van € 150 tegenover. 

Kascontrole 2019 Inge van Bree en Nienke Janssen. Geen bijzonderheden aangetroffen. 

Kascontrole 2020 : Nienke Janssen en Gonneke Arts. 

 

7. Aanschf door vereniging/huur door leden turnpakjes selectie 

Bij de huidige leverancier zijn de levertijden sterk opgelopen en de prijzen extreem gestegen. Er wordt gedacht aan 

een bijdrage per selectie lid van € 20. Er wordt een commissie gevormd die een en ander vorm gaat geven. 

Commissie bestaat uit : Ilse, Isa, Sandra, Maartje, Fenna, Patricia. 

 

8. Rondvraag 

Geen vragen. De enveloppen worden aan de leiding uitgereikt. 

 

9. Sluiting 

 

 

Yvonne Bosch, secretaris  


