OMNIVERENIGING DES SECRETARIAAT
p/a Jan Willem Mekkering
Emmerwolderweg 6, 9791JA Ten Boer

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015
Datum:
Tijd:
Waar:

17 maart 2015
20.00 uur
Dorpshuis Ten Boer

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Notulen ALV 2014
4. Jaarverslagen 2014
a. Algemeen
b. Oud-fit
c. Gymnastiek
d. Streetdance
e. Volleybal
5. Financiële stukken
a. Jaarverslag 2015
b. Begroting 2016
c. Voorstel contributie 2015/2016
i. Volleybal jeugd
ii. Streetdance/Gymnastiek/Oud fit
d. Verslag kascommissie
6. Benoeming kascommissie
7. Contactpersoon streetdance vacant
8. Rondvraag
9. Sluiting
Het bestuur:
Karen Morselt
Janwillem Mekkering
Hilda Mekel
Hilda Mekel
Hilda Nijboer
Jeanet Haveman
Anisa Barre contactpersoon

Functie:
voorzitter
secretaris
penningmeester
contactpersoon Oud-fit
contactpersoon Volleybal
contactpersoon Streetdance
Gymnastiek 2015

Aftredend:

per direct
2015
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1:

Opening
Alle bestuursleden zijn aanwezig

2:

Ingekomen stukken / mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.

3:

Notulen ALV 2014
Notulen 2014 zijn goedgekeurd.

4:

Jaarverslagen 2014
a: Algemeen: DES heeft in 2014 ca. 8 keer overleg gehad en één keer overleg met de KNGU.
Uit het overleg met de KNGU is uitgekomen dat elk lid van een omnivereniging lid moet zijn van
de KNGU tenzij ze lid zijn van een andere bond. Dit is al jaren het beleid, maar men heeft daar
nooit actief op gecontroleerd. De KNGU heeft lange tijd gedoogd dat er veel leden binnen DES
geen lid waren van de KNGU.
Overeengekomen is dat DES alsnog haar “grijze” leden opvoert per 1 april, zonder dat daar een
boete of verplichting met terugwerkende kracht mee gepaard gaat. Hilde Mekel zal de
ontbrekende niet geregistreerde leden aanmelden bij de KNGU.
b: Oud Fit, geen bijzonderheden. Er zijn 17 actieve leden.
c: Gymnastiek: 41 leden, dit jaar twee leden vetrokken. Kijkende leden blijven niet altijd hangen.
d: Streetdance:
Regelmatig wordt de vraag gesteld of mensen mogen kijken of een proeflesje mogen meelopen.
Wordt gekeken of na overleg met Jacqueline er 2 of 3 kijkdagen gerealiseerd kunnen worden.
e: Volleybal:
Volleybal kent op de moment de volgende teams: 2 jeugdteams, 4 damesteams en 2
herenteams. Totaal : 73 leden.

5:

Financiële stukken:
a: Jaarverslag 2014: 2014 is met een positief saldo afgesloten.
Een aantal zaken hoeven niet meer te worden opgenomen op de begroting, deze zijn niet meer
actueel.
b: Voor 2015 wordt voorzien dat de zaalhuur wordt verhoogd. Dit sluit aan bij de huidige tendens in
de regio . Dit is daarom voor de zekerheid ingebouwd in de begroting. Dit heeft dit jaar geen
gevolg voor de begroting. Zie ook punt c.
c: Voorstel contributie:
I. Volleybal wedstrijdjeugd
De contributie voor de wedstrijdjeugd is bewust laag gehouden, maar gezien de kosten die
gepaard gaan met de extra zaalhuur zou de contributie verhoogd moeten worden.
Voorgestelde gefaseerde verhoging:
€17,50 p/p p/jaar verhoging voor 2015
€17,50 p/p p/jaar verhoging voor 2016
€15,00 p/p p/jaar verhoging voor 2017
Na drie jaar zal de totale contributie €150 per jaar bedragen.
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II.

Het lidmaatschap voor de KNGU gaat omhoog. Dit is ten gevolge van de regel dat alle leden
van de omnivereniging lid moeten zijn van de KNGU tenzij lid van een andere bond. Voor dit
lidmaatschap krijgt de club onbeperkt toegang tot muziek en is elk lid verzekerd.
DES zal ter vergelijking t.z.t. uitzoeken wat de kosten van Buma Stemra zijn en wat een
dergelijke verzekering kost.
Dit heeft per jaar een contributieverhoging tot gevolg van €15,50 < 16 jaar en € 19,75 > 16
jaar.

III. Alle aanwezigen stemmen in met de voorgestelde contributieverhogingen.
d: Kascommissie:
De kascontrole is met goed gevolg doorlopen. De financiële stukken zijn overzichtelijk en
aanzienlijk beter dan vier jaar geleden. Er is Hilda voor het seizoen 2014-2015 decharge verleend.
6:

Benoeming kascommissie
De volgende personen zijn dit jaar aangesteld als kascommissie:
Bonnie La Crois en Arjan Cappon.

7:

Contactpersoon Streetdance vacant
Jeanet Haveman stopt na zeven ongebreidelde jaren inzet per direct als contactpersoon
Streetdance. Het bestuur is haar zeer erkentelijk voor haar inzet.
Helaas zijn er nog geen reacties op de oproep naar een opvolger.
Wellicht deze vacature aankondigen met de uitvoering Streetdance 16 april as. Functie staat
duidelijk beschreven in het draaiboek van Jeanet.

8:

Vanuit de gymnastiek komen regelmatig reacties van leden/ouders dat ze het jammer vinden dat
het eind april al stopt en niet doorgaat tot mei en juni.
Op basis van ervaring met opening zwembad eindigt het seizoen eind april. Er moet nog worden
nagegaan wat voor meerkosten langer door gaan met zich meebrengt. Anisa zal binnen haar
afdeling onderzoeken hoe veel animo hier daadwerkelijk voor is
Ook gymnastiek, Roald krijgt het drukker en wil graag om de week afwisselen met een collega.
Dit verzoek was bij Hilda Mekel ook bekend. Anisa zal ook dit uitdiepen en inbrengen in een
volgend bestuursoverleg.
Anisa Barre heeft aangegeven haar bestuursfunctie graag langer uit te voeren.
De al lang gaande tendens is dat de jaarlijkse ALV slecht wordt bezocht door de leden van DES.
Het voorstel om de ALV in de huidige vorm te stoppen is unaniem aangenomen.
In plaats daarvan worden de notulen openbaar gemaakt op de website van DES en zal er één
keer per jaar een publieke bestuursvergadering worden gehouden.

9:

Afsluiting ALV.

3

