
 

 

 Notulen ALV 29 oktober 2020 20:30 uur 

Aanwezig: Joyce, Jaap, Miranda, Miriam, Yura 

 

1. Opening en mededelingen 

Jaap opent de vergadering om 20:30 uur en vraagt of er nog me-

dedelingen zijn. 

Er zijn geen aanmeldingen voor de ALV ontvangen door Miriam. 

 

2. Ingekomen stukken 

Mail Audrey 

Het bestuur besluit een inhoudelijke reactie naar Audrey te stu-

ren en een algemene reactie naar de leiding en vrijwilligers. 

 

3. Notulen ALV 2019 

Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen van 2019. De 

notulen zijn bij deze vastgesteld. 

 

4. Financieel jaarverslag seizoen 2019-2020 

Financieel was 2019-2020 een rommelig jaar veroorzaakt door 
het corona virus. We hebben hierdoor veel leden verloren maar 
we verwachten een herstel voor het nieuwe seizoen. Alle ach-
terstallige contributies zijn opgeschoond en zo nodig afgeboekt 
tegen de voorziening van het seizoen daarvoor. 
Ondanks de corona hebben we het jaar met een positief saldo 
kunnen afsluiten. 
 
 



 

 

 

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 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 2019-2020. 

 

5. Jaarverslag 2019-2020 (zie bijlage) 

 

6. Begroting 2020-2021 (zie bijlage) 

 

7. Gelijktrekking contributie 

Het bestuur stelt voor om de contributie voor de lessen van 1,5 

uur gelijk te trekken. Recreatie 1,5 uur per week betaalt € 23,30 

per maand, Conditie 1,5 uur per week € 20,40 en Rhönrad 1,5 

uur per week € 25,65. Voorstel is om Recreatie en Conditie  1,5 

uur gelijk te trekken naar €23,30. Rhönrad verandert niet en blijft 

€ 26,65 per maand i.v.m. materialen.  

De nieuwe tarieven worden dan: 

1,5 uur p/w (conditie/recreatie) € 23,30 
1,5 uur p/w Rhönrad € 26,65  
2 uur per week wordt € 31,00 per maand. 
2,5 uur per week wordt € 39,00 per maand. 



 

 

De aanpassingen van de contributie gaan per 1 november 2020 

in. 

Het voorstel wordt aangenomen. 

 

8. Bestuurszaken 

 - Benoemen nieuwe voorzitter 

Yura wordt benoemd als nieuwe voorzitter 

 

 - Vacature contactpersoon leiding 

Deze functie is nog vacant. Yura zal, zolang er geen contactper-

soon leiding is, deze taak op zich nemen. 

 a. Samenstelling dagelijks bestuur 

Yura, Miranda, Miriam 

 b. Samenstelling overige bestuursleden 

Jaap, Joyce 

 

9. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

10. Sluiting 

Jaap sluit de vergadering om 21 uur. 

 


