Notulen Algemene Leden Vergadering SV Gems
Locatie:
Aanwezigen:

16 maart 2016

De Ark, Duivenkamp 844, zaal de Duif te Maarssen
Els van de Voort (voorzitter), Mel Cotterill (penningmeester), Marian BodeVeltman (ledenadministratie), Els Bakker, Wendy Klijn, Vincent Hol, Lara
Vlasbom, Albert Stam

1) Opening:
Els van de Voort opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Met name twee
oud bestuursleden; Wendy Klijn en Vincent Hol.
2) Agenda:
De agenda wordt vastgesteld met toegevoegde punten; het trainen van de leiding, hulpjes en toekomstvisie.
3) Notulen ALV 2015/2016:
De notulen van het vorig verenigingsjaar worden goed gekeurd.
4) Jaarverslag vorig verenigingsjaar (2014-2015), oud voorzitter a.i.:
Vincent Hol (voorzitter a.i. maart 2015-juli 2015) verduidelijkt het verslag van oud voorzitter
Wendy Schouten en het verslag van hemzelf met Marian Bode. Zie bijlagen.
Lara, vraagt hoe het staat met de uitwisseling met andere verenigingen van juryleden. Hier heeft
het oude bestuur niets mee gedaan.
Albert vraagt naar de samenwerking met andere verenigingen en of deze zijn gepolst over de
contracten. Vincent legt uit dat de volgende stap van de externe adviseur zou zijn. Hier is het
oude bestuur niet mee aan de slag gegaan omdat ze bij de contracten bleven steken.
Els vertelt dat het huidige bestuur inmiddels afscheid heeft genomen van de externe adviseur
Yvonne van Schaick (Zuiver).
Penningmeester Wendy Klijn is halverwege juni 2015 afgetreden. Inmiddels heeft Mel Cotterill
haar functie overgenomen halverwege september 2015.
Het jaarverslag wordt goed gekeurd.
5) Financieel jaarverslag 2014-2015, oud penningmeester:
Albert vraagt verduidelijking over de grote verschillen van bijvoorbeeld de bestuurskosten. Wendy
legt uit dat de kosten van 2 externe adviseurs enorm hoog waren en dat het oude bestuur een
andere mening had wat betreft de juridische vorm van de vereniging.
Lara vraagt of de kosten in de begroting elke jaar ongeveer dezelfde zijn. Wendy legt uit dat de
begroting is overgenomen van het oude bestuur en de later de begroting omhoog is bijgesteld en
uitgelegd in een A.L.V..

Het financieel jaarverslag wordt goed gekeurd.
6) Kascommissie
De kascommissie was erg geschrokken van een verlies 17.000 euro en de kascommissie heeft
deze terug gebracht naar 12.000 euro door de aankoop van de materialen van de reserves af te
halen.
Wendy als oud penningmeester gaf aan dat er o.a. IT middelen zijn aangeschaft, de extra kosten
van extern advies achtte het oude bestuur noodzakelijk.
De kascommissie geeft decharge aan de penningmeester (huidig en voormalig) en geeft het
dringend advies om nieuw beleid te ontwikkelen dat de vereniging in gezond financieel vaarwater
krijgt en houdt, zie bijlage.
7) Aftredende en herkiesbare bestuursleden:
Els van de Voort stelt zich herkiesbaar als voorzitter er zijn geen bezwaren.
Mel Cotterill is kiesbaar als penningmeester er zijn geen bezwaren.
Marian Bode-Veltman legt per 30 juni haar functie als secretaris neer, deze functie is vacant.
8) Visie 2016-2017:
De financiën hebben een hoge prioriteit omdat er anders binnenkort geen SV Gems meer is.
We vinden het belangrijk een laagdrempelige vereniging te blijven waar veel kinderen uit
Maarssen hun eerste kennismaking met sport hebben. Dit op een veilige manier met
wedstrijdgeledingen op alle niveaus.
Wanneer alles op de rit is willen we een vernieuwend beleid ontwikkelen waarbij samenwerking
het verenigingsgevoel moet verhogen en waarbij positief coachen voorop staat. Het bestuur heeft
inmiddels veel gesprekken met de kaderleden gevoerd en zijn blij met de huidige samenwerking.
Dit was o.a. te merken tijdens de nieuwjaarsborrel.
Er zijn inmiddels nieuwe commissie leden waar we zeer blij mee zijn. Albert Stam doet de website,
Ivo Vranken de foto’s en samen met Cara Mascini doen zij het PR stukje waarbij Cara zich richt op
de PR en de nieuwsbrief. Sponsering hoopt zij volgend seizoen op te pakken. Jacques Kassing
doet de materialen.
9) Hulpjes tijdens de lessen:
Vincent geeft aan dat hij niet wil dat zijn dochter geholpen wordt door een hulpje. Els geeft aan
dat de afspraak is dat hulpjes niet mogen vangen bij de brug , de balk en de sprong. De hulpjes
helpen alleen op de mat en lezen de oefenstof voor. Els zal in de volgende vergadering met de
kaderleden dit punt bespreken. Deze hulpjes mogen niet verward worden met de hulptrainers die
een KSS 1 en/of 2 hebben gevolgd.
Veiligheid staat zowel bij het bestuur als de kaderleden voorop.
10)

Opleiding Emma:
Vincent maakt zich zorgen om de opleiding van Emma. In zijn beleving wordt Emma niet
adequaat bijgestaan door Henriette. Els geeft aan dat er aan alle voorwaarden van de KNGU
wordt voldaan. Emma volgt elke week een les bij Henriette. En Henriette volgt lessen van
Emma. Vincent spreekt zijn zorgen uit. Waarvan akte.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de KNGU.

11)

Wat verder ter tafel komt:
Freerunning wordt uitgebreid met een uur op maandag van 18-19 uur.
De Boni actie van huidig verenigingsjaar heeft € 622,00 opgebracht en de grote clubactie van
huidig verenigingsjaar heeft € 2561,88 opgebracht. Hiervan is een nieuwe vlindertrampoline
gekocht. Het restant kan worden besteed aan bijvoorbeeld een kamp.
Albert geeft aan dat de contributie in de huidige begroting (2016-2017) niet omhoog gaat.
Het bestuur heeft nog niet alle verhogingen zoals de bondscontributie afdracht en zaalhuur
gekregen en geeft aan dat de contributie percentagegewijs zal verhogen. Verwacht wordt dat
dit circa een euro zal zijn per maand.

12)

Sluiting:
Els van de Voort sluit de vergadering om 21.15 uur.

