OMNIVERENIGING DES SECRETARIAAT
p/a Janwillem
Emmerwolderweg 6, 9791JA Ten Boer

Openbare Bestuursvergadering 2016
Datum: 12 april 2016
Tijd:
19:30 uur
Waar:
Ineke, Ten Boer
Aanwezig bestuur: Hilde, Anisa, Hilde, Janwillem (verslag),
Afwezig bestuur: Karen (voortijdig absent gemeld)
Aanwezig leden: Arjan
Bijgevoegd: Bijlagen.
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Notulen ALV 2015
4. Jaarverslagen 2015
a. Algemeen
b. Oud-fit
c. Gymnastiek
d. Streetdance
e. Volleybal
5. Financiële stukken
a. Jaarverslag 2015
b. Begroting 2016
c. Verslag kascommissie
6. Benoeming kascommissie
7. Aanspreekpunt streetdance
8. Rondvraag
9. Sluiting
Het bestuur:
Karen
Janwillem
Hilda
Hilda
Ineke
Anisa

Functie:
Aftredend:
voorzitter
secretaris / webbeheerder
contactpersoon Oud-fit / penningmeester
contactpersoon Volleybal
contactpersoon Volleybal
contactpersoon Gymnastiek
2016 ? ?
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1:

Opening:
Karen Heeft zich afgemeld. Aantal leden hadden zich voor vanavond aangemeld maar hebben zich
helaas weer afgemeld.

2:

Ingekomen stukken / mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
Eén ouder van lid gymnastiek heeft moeite met de bijdrage voor de KNGU en zet vraagtekens bij de
meerwaarde daarvan. Lidmaatschap KNGU is helaas onvermijdelijk i.v.m. Buma Stemra rechten en
aansprakelijkheidsverzekering.

3:

Notulen ALV 2015
Notulen 2015 zijn goedgekeurd. Zoals aangenomen in ALV 2015 is de contributie voor volleybal
wedstrijdjeugd verhoogd met €50. Dit wordt uitgesmeerd over een periode van drie jaar.
+ €17:50 in 2015, + €17,50 in 2016 en + €15:00 in 2017

4:

Jaarverslagen 2015
a. Algemeen:. Geen bijzonderheden. Zie bijlage 1.
b. Oud Fit. Geen bijzonderheden. Zie bijlage 2.
c. Gymnastiek: Zie bijlage 3.
En verder: Roald stopt. DES zoekt plaatsvervanger. Roald en Loes zijn nog zonder resultaat aan het
werven. Hilda heeft misschien een kennis die Roald kan opvolgen. Anisa heeft aangegeven dat zij
het volgend seizoen wellicht niet beschikbaar is. In september volgt hierover meer duidelijkheid.
Anisa zal een afscheidspresentje voor Roald verzorgen.
d. Streetdance: Zie bijlage 4.
En verder: Contactpersoon streetdance is gestopt en DES zoekt nog steeds opvolger.
De wijze van lesgeven verdient aandacht, er klinker kritische klanken uit het veld. Dit zal worden
besproken met de docente.
e. Volleybal: Zie bijlage 5.
En verder: Dit seizoen is het mixed B team kampioen en wordt ook opgeheven. Dit n.a.v. signalen
dat aantal jonge meiden willen stoppen. Indien dit alles doorgang vindt hoeft de sportzaal
zaterdagmorgen niet meer gehuurd te worden.
Er is de wens dat volleybal wat populairder moet worden.
Kan dit met oefenveldjes her en der in Ten Boer?
Teamindeling 2016 volgt….
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5:

Financiële stukken:
a: Jaarverslag 2015: Zie bijlage 6.
Alle achterstallige contributie is inmiddels geïnd en er zijn geen achterstallige betalingen. 2015 is
met een positief saldo afgesloten.
b:
I. De KNGU wil de contributie verhogen. Volgens de leden is hiervoor geen draagvlak. Verhoging
gaat voorlopig niet door. Er zijn bij de KNGU inmiddels al banen gesaneerd. Dit is niet
voldoende. Volgend jaar toch verhoging contibutie?
Janwillem gaat uitzoeken wat de meerwaarde van lidmaatschap KNGU is voor DES en of het bv.
een zakelijk Spotify account en verzekering elders een optie is.
II. Volgens de begroting 2016 hebben we een tekort van €2800. Zie bijlage 6. Er is op dit moment
voldoende buffer om dit op te vangen en het daarom niet nodig de contributie te verhogen. Na
het jaarverslag van 2016 is er meer inzicht om hierover een beslissing te nemen.
c. Verslag kascommissie.
Kascommissie bestaande uit Arjan en Bonny keurt het financieel jaarverslag 2015 goed. De
kascommissie verleent hierbij decharge aan Hilde Mekel en overhandig haar hiervoor een door de
kascommissie ondertekent papieren bewijs.

6:

Benoeming kascommissie
De volgende personen zijn dit jaar wederom aangesteld als kascommissie:
Bonnie en Arjan.

7:

Contactpersoon Streetdance vacant.
De functie ‘contactpersoon streetdance’ is nu al een jaar vacant. Pogingen via email, mededelingen
en een oproep op de streetdance uitvoering hebben helaas niet opgeleverd.
Het bestuurd heeft al getracht de ‘zwaarte’ van de functie te verlichten naar ‘aanspreekpunt
streetdance’. Het nieuwste idee is om in plaats van één aanspreekpunt voor alle groepen één
aanspreekpunt voor de elk van de vijf groepen te vinden. Hilde M zal dit bij de ouders introduceren
en ook Jacquelien zal dit bespreken met de ouders. Voor groep 7 zijn al twee dames (Esther en
Suzanne) bereid deze taak op zich te nemen.

8:

Het contact met Arend van W loopt stroef, en Arend lijkt niet ontvankelijk voor commentaar en of
kritiek. De volgende punten verdienen aandacht:
 Schoonmaak zaal
 Status van toestellen
 Status van gebouw
 Faciliteiten
Wat zegt het huurcontract over deze genoemde punten.
Elke discipline binnen DES zal een lijst met actiepunten verzamelen en deze zullen binnen DES
worden gecentraliseerd. Karen zal dan deze actiepunten aankaarten bij Arend.
Janwillem wil een professionele fotograaf inhuren die foto’s maakt van elk onderdeel binnen DES
voor foto’s voor de nieuw te bouwen website. Ineke heeft een kort lijntje met fotografe
Luchiena Heine en zal dit met haar bespreken.

9:

Afsluiting ALV.
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Bijlagen:
Bijlage 1: Jaarverslag 2015 DES Algemeen.
Gedurende het jaar 2015 bestond het bestuur uit de volgende personen:
 Voorzitter
Karen
 Secretaris / website
Janwillem
 Penningmeester
Hilda
 Contactpersoon Gymnastiek
Anisa
 Contactpersoon Oud-fit
Hilda
 Contactpersoon Volleybal
Hilda (en Ineke)
 Contactpersoon Streetdance
Vacant

Het bestuur is het afgelopen jaar 8 x bijeen gekomen, waarvan 7 vergaderingen en 1 etentje.
In april 2015 heeft de openbare Ledenvergadering plaats gevonden. In de vorige en laatste ALV is besloten
dat, vanwege de slechte opkomst, de ALV te schrappen en over te gaan tot een één keer per jaar te houden
openbare bestuursvergadering. Alle relevante DES informatie en voorgaande notulen van de bestuur
worden op de website gepubliceerd.
Janwillem houdt de site actueel en er wordt gewerkt aan een vernieuwde website.
We zijn nog steeds dringend op zoek naar een nieuwe aanspreekpunt Streetdance.

Bijlage 2: Jaarverslag 2015 Oud-Fit
De groep van 55+-ers - Oud-fit heeft nog steeds veel plezier in de gymnastiek voor mensen van de
betreffende leeftijd. We begonnen dit jaar met 15 betalende leden en eindigden met 15. In totaal hebben
we vanaf september 4 langdurig zieken en twee “buitenspel-leden”, mensen, die lid zijn geweest, niet meer
kunnen of mogen meedoen en graag contact blijven houden met de groep. Zij gaan nog wel mee naar de
bijeenkomsten buiten de trainingsuren om.
De lessen worden op woensdagmiddag gegeven in de gymnastiekzaal in de sporthal van 16:50 – 17:50 uur,
onder leiding van Lidy Verhagen. De sfeer is altijd heel plezierig, de leidster en leden kunnen bijzonder goed
met elkaar opschieten. Lidy houdt goed rekening met wat ieder van ons fysiek kan doen. Ze weet wat ieder
van ons mag en kan.
We eindigen haast altijd met een balspel, waarbij lijnbal met volleybalregels de voorkeur heeft. Er wordt
steeds veel bij gelachen, goed voor de buikspieren.
In januari beginnen we met een gezamenlijke bijeenkomst bij “de Buren” en we beëindigen meestal het
seizoen eind april op dezelfde manier.
HMB/06.04.2016
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Bijlage 3. Jaarverslag 2015 Gymnastiek
In 2015 is het ledenaantal zo veranderd dat we weer 1 peuter/kleutergroep hebben in plaats van 2. Er
zitten 12 kinderen in de groep en ik heb een wachtlijst moeten maken.
In de tweede groep zitten wat minder kinderen vanwege de doorstroming. En in de laatste groep zitten nu
de meeste kinderen. Het ledenaantal bedraagt nu ongeveer 45 leden.
De peuter/kleuter groep was gezellig druk en goed bezocht. De kinderen nemen graag vriendjes en
vriendinnetjes mee, wat we natuurlijk erg gezellig vinden. Na even rustig rond te hebben gekeken doet
iedereen vrolijk mee en hebben ze de grootste lol. Ook de ouders helpen graag mee en zijn erg betrokken.
De lessen die Roald gaf waren erg afwisselend en vernieuwend. Elke week stond er weer iets nieuws klaar
en worden de kinderen opnieuw uitgedaagd. Hij geeft de lessen met veel plezier en weet elke keer iets leuk
met de kinderen te doen. Van verstoppertje tot acrobatiek gym en dan weer een spelletje.
Anisa Barre

Bijlage 4. Jaarverslag 2015 Streetdance
In februari/maart midden in de periode van voorbereiding voor de uitvoering in april moest de
contactpersoon van streetdance, onverwacht stoppen met haar werkzaamheden voor de vereniging. De
overige bestuursleden hebben zo goed als zo kwaad als het kon haar werkzaamheden tot de uitvoering
gezamenlijk overgenomen. Na de uitvoering heeft de voorzitter eerst de werkzaamheden voor streetdance
waargenomen en vanaf oktober de penningmeester / ledenadministratie.
Streetdance staat onder leiding van docente Jacquelien.
De uitvoering in april is goed verlopen, het was weer een spetterend feest, m.m.v. Power Sound en de heer
Haveman, die alles in goede banen liet verlopen. Gelukkig heeft de EHBO geen werk gehad.
De beide selectiegroepen hebben in maart meegedaan aan de demogyade in Emmen. Ook luisterden ze een
paar avonden op. De selectie en een aantal leden deden mee aan een groot dansspektakel op de grote
Markt in Groningen.
Aan het eind van het seizoen stopten de leden van de groep 18+ en de oudste selectiegroep. In september
kwam er geen lid in de jongste basisschoolgroep, waarna Jacquelien een nieuwe selectie met een aantal van
de jongste leden startte. Volgens Jacquelien zijn deze leden allen erg enthousiast.
We hopen, dat er in 2016 iemand komt om de werkzaamheden voor streetdance over te nemen om zo deze
“tak” van de omnivereniging weer goed te vertegenwoordigen in het bestuur.
HMB/06.04.2016
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Bijlage 5. Jaarverslag 2015 volleybal
We zijn het jaar 2015 volgens traditie begonnen met samen te wokken.
De werkgroep bestond dit jaar uit: Ineke, Harm, Marlou en Hilda .
In januari 2015 speelden 2 herenteams, 4 damesteams en 2 jeugdteams. Totaal ca. 75 leden.
Het seizoen 2014/2015 eindigden we maandag 11 mei 2015 met het mixtoernooi voor alle leden.
Het seizoen 2015/16 zijn we gestart met:
2 heren teams in de 2e klasse trainer Frank en 3e klasse trainer – Harm
4 dames teams Dames 1 speelt in de 2e- trainer Martin
Dames 2 speelt in de 3e klasse trainer Gezina
Dames 3 speelt in de 4e klasse trainer Frank
Dames 4 trainer Eilko
2 jeugd teams: een meisje B – trainer Marlou en een Mix B – trainer Gezina
1 mini team dat alleen traint, wordt getraind door Brenda s en Ilse.
Deelname Roefeldag zaterdag 20 juni was leuk en deelname aan de Sportrecreade: Er hebben heel veel
kinderen meegedaan en we hebben daardoor een miniteam erbij.
We hebben door middel van sponsering voor alle teams nieuwe shirts kunnen kopen.
Een shirt: Fris blauw en groen met het logo van DES erop.
Het jaar 2015 hebben we afgesloten met een Kerstvolleybaltoernooi voor alle inwoners van de gemeente
Ten Boer. Deelname: 9 teams.
Stand per 31-12-2015
Heren 2e klasse krijgt het moeilijk dit jaar om in de klasse te blijven
Heren 3e klasse krijgt het moeilijk dit jaar om in de klasse te blijven
Dames 1 - 2e klasse krijgt het moeilijk dit jaar om in de klasse te blijven
Dames 2 - 3e klasse speelt mee om de eerste plaatsen
Dames 3 – 4e klasse speelt mee om de eerste drie plaatsen
Dames 4 – 4e klasse speelt in de middenmoot
Mix B jeugd: speelt om de eerste plaatsen
Meisje B: gaat beter spelen maar komen nog iets te kort.
Mini’s moeten nog wel een jaartje trainen
Aantal leden: 83 leden
Het jaar hebben we 21 december 2015 afgesloten met het KERSTTOERNOOI waaraan deelname
9 teams.
Om de pot te spekken hebben wij oudejaarsdag kerstbomen ingezameld. Resultaat: 107 euro’s.
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Bijlage 6. Financiën 2015

Bijlage 7. Begroting 2016

Baten

Contributies
Huuropbrengsten
Sponsoracties
Entreegelden uitv.
Streetdance
Entreegelden volleybal
Overdracht kas volleybal

Jaarrekening
2015
31.828

3.000

552
37
397

Tekort

Begroting
2016

Lasten

31.000 Trainers
Zaalhuur
Materialen
200 Representatie
Administratie
1.400 Bankkosten
Website
Verzekeringen
KNGU
Uitvoering
Streetdance
Nevobo
Reiskosten
Volleybal kleding
Volleybal kantinekosten
Volleybal overig
Demogyade
Overig
2.808 overschot

35.814

35.408

Jaarrekening
2015

Begroting
2016

13.255
10.039
479
78
87

13.653
10.500
200
200
100

287
145
176
1.498
682
250
4.076
832
2.400
344
186
214
785

300
200
250
2.500
1.600
80
4.100
800
150
400
200
175

35.814

35.408
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