
 

 

 Notulen ALV 11 februari 2020 20:30 uur 

Aanwezig: zie presentielijst 

Afwezig met afmelding: Yura van Winden 

 

1. Opening en mededelingen 

Jaap opent de vergadering om 20:45 uur en vraagt of er nog me-

dedelingen zijn. 

2. Ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken. 

3. Notulen ALV 2018 

Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen van 2018. En 

zijn bij deze vastgesteld. 

4. Financieel jaarverslag seizoen 2018-2019 

Financieel gezien was 2018-2019 een prima jaar. 

Ledenaantal is wel gedaald van ongeveer 550 naar 450 leden. 

Dit komt door het opschonen van de leden met achterstallige 

contributies. Er was een bedrag van rond 3000 euro aan onin-

bare contributie. Die leden zijn er nu vanaf, vandaar de daling. 

Ook zijn er voorzieningen getroffen voor vervanging materialen. 

Uiteindelijk is er een positief saldo van 2300 euro. 

  

a. Goedkeuring kascontrolecommissie 

Richelle heeft samen met Wim de kascontrole gedaan. Zij heb-

ben niets bijzonders aangetroffen en keuren de cijfers goed. (zie 



 

 

bijlage: voor akkoord ondertekend verslag van de kascontrole-

commissie). 

De kascontrolecommissie doet 2 aanbevelingen: Voorzieningen 

vormen voor afschrijving materialen en functiescheiding m.b.t. 

het doen van grote uitgaven. 

De ALV heeft verder geen vragen over het financieel jaarverslag 

en wordt hierbij goedgekeurd. Daarmee verleent de ALV de-

charge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 

seizoen 2018-2019. 

5. Jaarverslag 2018-2019 (zie bijlage) 

6. Begroting 2019-2020 (zie bijlage) 

Grootste verschil t.o.v. voorgaande jaren is dat de voorziening 

toestellen gelijk is meegenomen op de begroting. De voorziening 

oninbare contributie is lager, omdat het ledenbestand is opge-

schoond. De aanwezige leden hebben hier geen op- of aanmer-

kingen over en de begroting wordt vastgesteld. 

7. Contributieverhoging 

Het bestuur stelt een contributieverhoging voor van 5%. Rede-

nen hiervoor zijn de BTW verhoging en de hogere kosten voor 

vergoeding hulpleiding door verhoging van hun uurvergoeding. 

De aanwezige leden hebben hier geen op- of aanmerkingen over 

en het voorstel tot contributieverhoging van 5% wordt hierbij aan-

genomen. 

8. Bestuurszaken 

 - Aftreden penningmeester 

Audrey stopt als penningmeester. 

 - Benoemen nieuwe penningmeester 



 

 

Miranda van Wensveen heeft zich kandidaat gesteld. De aanwe-

zige leden gaan akkoord met het benoemen van Miranda als 

penningmeester. 

 - Vacature voorzitter 

Deze functie is vacant sinds het aftreden van Daphne. Er zijn 

geen aanmeldingen. 

 - Vacature contactpersoon leiding 

Deze functie is ook nog vacant. Er zijn geen aanmeldingen.  

 a. Samenstelling dagelijks bestuur 

Miranda, Miriam 

 b. Samenstelling overige bestuursleden 

Jaap, Joyce 

9. Rondvraag 

Michel: Halverwege contractduur huur zaal. Wat is de status? 

Joyce heeft dit nagevraagd en haar is verzekerd dat het contract 

gewoon verlengd wordt. Het bestuur gaat hier nog verder mee 

aan de slag.  

10. Sluiting 

Jaap sluit de vergadering om 21 uur. 

 

 

 

 

 

 


