Notulen ALV Gymnastiekvereniging DIA Dongen
15 maart 2017
Aanwezig: Silvester van Baaren, Monique de Hoon, Marieke vd Heijden, Ans Beenakkers, Wendy
Koenen, Elsemieke Berk, Sofie Kroot, Linda Sterkens, Ingrid Severijns, Margo van Gorkum, Nina de
Wiel.

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom
2. Het jaaroverzicht 2016
Het jaaroverzicht wordt voorgelezen, accoord bevonden.
Zie bijlage.
3. Het financieel overzicht 2016
De penningmeester licht de financiën van 2016 toe. We hebben iets meer uitgegeven dan begroot.
Het enige wat moeilijker loopt dan voorheen is de afrekening met van Delft, Monique maakt daar
wat strakkere afspraken over met hem. Financieel gezien zijn we een gezonde vereniging.
4. Kascontrole
Is uitgevoerd door Linda Sterkens en Marieke vd Heijden. Voor accoord bevonden.
5. Contributieverhoging
Door gunstige ontwikkelingen binnen de KNGU en redelijk gelijk blijven van de huren van de zalen
willen we voorstellen om tm Q2.2018 GEEN contributieverhoging door te voeren.
Natuurlijk onder voorbehoud dat (voornamelijk) de zaalhuur inderdaad niet meer stijgt dan
geïndexeerd in het rekenschema.

kwartaalprijs

kwartaalprijs

Q1 & Q2.2017
(vastgesteld tijdens ALV 2016)

Q3 & Q4.2017 - Q1 & Q2.2018
(vastgesteld tijdens ALV 2017)

categorie

€ 33,00

€ 33,00

tot 16 jaar

€ 34,00

€ 34,00

16-21 jaar

€ 34,00

€ 34,00

21-65 jaar

€ 34,00

€ 34,00

65+

€ 34,00

€ 34,00

1,5 uur tot 16 jaar

€ 43,00

€ 43,00

1,5 uur 16+

€ 44,00

€ 44,00

2x turnen tot 16 jaar

€ 58,00

€ 58,00

2x turnen 16+

€ 59,00

€ 59,00

6. Begroting 2017
Voor 2017 hebben we iets meer begroot dan we vorig jaar gedaan hebben voor 2016.

7. Rondvraag
Marieke: Voorstel direct incasseren nieuwe leden, ivm grotere afschrijvingen
(bijvoorbeeld 2 kwartalen in 1x) is accoord bevonden.
Marieke: Er zijn een plankoline en plank besteld, deze moeten in kast opgeborgen
worden, met de beheerder zullen we dit kortsluiten.
Marieke: Jubileum uitje voor het 55 jarig bestaan, wat we 2 jaar geleden niet echt
gevierd hebben (en 2020 (60 jaar)is nog zo ver weg..) -> eens inventariseren of we met
de hele vereniging of in groepen iets kunnen organiseren.
Elsemieke: Wat doen we met Jubilarissen ? We zullen even bekijken wie en wanneer.
Elsemieke: Zullen we eens aan extra turnwedstrijden meedoen?
2018 als proef meedoen met een wedstrijd in Sommelsdijk (zelfde organisatie als de
springdagen), met geselecteerde turnsters. (bijvoorbeeld de top 3 van elk nivo uit de
onderlinge wedstrijd?)
Elsemieke: Mag er nieuwe hulp aangenomen worden? Op dit moment hebben we
voldoende hulpen, dus voorlopig niet.
Sofie: Ik ben zwanger van een tweeling!
Uitgerekend begin september. Ze voelt zich goed, maar stopt tzt met lesgeven. Er
is voldoende vervanging, Linda, Nina, Wendy, Marieke. Sofie zal zelf aangeven hoe, wat
en wanneer.

8. Sluiting
Namens het bestuur dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering
met het uitdelen van de nieuwe "bedrijfs"kleding! (T-shirt & Vest voor het kader met opdruk "DIA
Dongen")

