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

Openbare Bestuursvergadering 2017
Datum:
Tijd:
Waar:

woensdag 15 maart 2017
19:30 uur
Karen Morselt, Ten Boer

Aanwezig bestuur: Hilda Mekel, Anisa Barre, Hilda Nijboer, Karen Morselt, Janwillem Mekkering (verslag),
Afwezig bestuur:
Aanwezige leden/ouders:
Bonny Lacroix, Daan Johannes, Susanne
Bijgevoegd: Bijlagen Financiën
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Nieuwe bestuursleden voorstellen
b. Vertrek voorzitter en functie vacant
c. Free Running DES vanaf september 2017
d. Tekorten Streetdance en hoe dit op te lossen (met bijvoorbeeld een donatie uit de
leefbaarheidssubsidie)
e. Minimaregelingen
f. Opzeggen lidmaatschap KNGU
3. Notulen van de OBV 2016
4. Jaarverslagen 2016:
a. Algemeen
b. Oud-fit
c. Gymnastiek
d. Streetdance
e. Volleybal
5. Financiën:
a. Jaarverslag 2016
b. Begroting 2017
c. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Rondvraag
8. Sluiting
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1.

2.

Opening
Des begint in 2017 met een nieuwe sport: Free Running. Deze relatief jonge sport is vooral populair
onder jeugd. Er zullen in april een aantal demo’s en try-outs worden gegeven.

Ingekomen stukken / mededelingen
a Nieuwe bestuursleden voorstellen..
We hebben media 2016 een contactpersoon Streetdance in de persoon van Heide Heerema
Voor de nieuw op te richten Free Running tak zijn Jasper en Raymond toegetreden tot DES. Zij zullen
samen de lessen Free Running verzorgen.
b Vertrek v/d voorzitter en functie vacant.
Karen Morselt zal media 2017 DES verlaten en is haar taken aan het afbouwen. Er is op dit moment
geen opvolger. Er zal mondeling gecommuniceerd worden dat DES op zoek is naar nieuwe
voorzitter. Ineke Kuil zal informatie inwinnen op het gemeentehuis i.v.m. vrijwilligers.
c Free Running bij DES. Deze relatief jonge sport is vooral populair onder jeugd. Er zullen in april een
aantal demo’s en try-outs worden gegeven.
d Te korten Streetdance. Door teruglopend aantal leden komt er minder contributie binnen. Ten
gevolge daarvan komt er ook minder aanhang naar de uitvoering terwijl de kosten gelijk blijven. Er
is op twee manieren besloten het tekort aan te pakken.
° Entree uitvoering verhogen, dit is uit te leggen. Entree Streetdance was laag te noemen in
vergelijking met elders
° Aanvragen Subsidie. Er lopen op dit moment drie aanvragen. Vereniging voor
Dorpsvermaken Ten Boer heeft €150 toegezegd. Aanvraag Schuttersstichting loopt nog.
° Tip om meer dansers te werven. Plan een aantal keren per seizoen een zgn. vrije avond
waarbij de dames ter promotie vriendinnen kunnen meenemen (heeft voorgymnastiek
goed heeft gewerkt).
e Minimaregelingen. Uitleg en verwijzing naar website Ten Boer staan inmiddels vermeld op onze
website www.destenboer.nl
f Opzeggen lidmaatschap KNGU. Het lidmaatschap van de KNGU is nog eens tegen het licht
gehouden. Resultaat is dat het DES niet biedt wat de contributie verrechtvaardigd. Lidmaatschap is
opgezegd en vanaf 1 januari 2018 is DES lid af. Per die datum moeten ook de muziekrechten
geregeld. Dit bevind zich in een ver stadium. Hilda zal een inschrijving doen die per 01-01-2018
moet gaan. Verzekering leden is afgedekt.

3. Notulen OBV 2016.
Geen opmerkingen
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4.

Jaarverslagen 2016:
a.
Algemeen, zie bijlage 1.
b. Oud-fit. 11 leden waarvan 7 actief. Er is in Ten Boer ook een andere groep senioren sporters.
Kunnen we wellicht met hen samengaan? Zie bijlage 2.
c.
Gymnastiek. In 2015 ledenverlies, in 2016 nieuwe leden binnengehaald. Onze trainer Roald is
helaas voor ons gestopt en sinds halverwege 2016 heeft gymnastiek een nieuwe docent. Zie
bijlage 3.
d. Streetdance. Om het dansen meer afwisselend te maken is in 2016 een pilot gestart van een
combi Streetdance/hiphop. ½ Streetdance en ½ hip hop. Laatste wordt gegeven door Daniek.
Over Daniek zijn de dansers enthousiast. Zie bijlage 4.

I.

II.

e.

Mening van een ouder, welke overigens door meer mensen wordt gedeeld.
Lessen zijn te veel gericht op de uitvoering. Daardoor steeds zelfde muziek en zelfde
pasjes. Dit maakt dat het plezier, wat bovenaan moet staan, onder druk komt te staan.
Selectie is niet echt een selectie. D.w.z. het is niet zo dat juist alleen de beste meisjes tot
de selectie behoren. En er is te weinig ‘echte’ training om je te kunnen kwalificeren.
Volleybal. Zie bijlage 5.
Trainingen gaan soms niet door t.g.v. lage opkomst. Kantine is vaak niet open en indoen wel
is personeel onvriendelijk tegen de spelers van de gasten.
Het volleybalbestuur gaat e.e.a. evalueren.

5.

Financiën
a. Jaarverslag 2016. Zie bijlage 6
b. Begroting 2017. Zie bijlage 7
c. Verslag kascommissie. Volgens de kascommissie, bestaande uit Bonny LaCrois en Arjan Cappon
zijn er geen onregelmatigheden aangetroffen. Er is Hilde decharge verleend over 2016.

6.

Benoeming nieuwe kascommissie.
Daan Johannes en Arjan Cappon zijn benoemd tot kascommissie voor het jaar 2017 en 2018. Bonny
LaCrois zal reserve zijn.

7.

Rondvraag.
Anisa.
-Op Koningsdag, 21 april, is er een gymnastiek stormbaan. Deze is ook beschikbaar voor DES.
-Kinderen kunnen een Nijntje diploma (beweegdiploma) halen onder leiding van Arjen van Zanten.
Karen.
-Flyer + aanmeldstrook gereed plus stukje voor Buurcontact. Kan ook op de website.
-Contributie voor de Mini’s Volleybal is verhoogd van €100 naar €120 per jaar. Enig uitleg is gewenst.
-Moet de contributie voor Free Running niet hoger zijn? Er zijn immers twee docenten. Onderzoek
levert op dat contributie elders €150 p/j is. Volgend bestuursoverleg uitwerken.
Sussane. Idee van ouders van de huifkar. Free Running voor de bovenbouw in de ochtend. Kunnen de
Raymond en Jasper 14 april op Goede Vrijdag.
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Hilda.
-27 maart telefoontje van ouders of Streetdance wel doorgaat. Eerste twee lessen bleken uitgevallen.
Dit was niet gecommuniceerd.
Ineke, Bonnie, Raymond, Heidi, Daan en Janwillem geen opmerkingen/vragen.
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Bijlage 1.
Bijlage 2.

Jaarverslag Oud-fit 2016

De groep van 55+-ers - Oud-fit of nu Kwiek en Fit - heeft nog steeds veel plezier in de gymnastiek voor
mensen van de betreffende leeftijd. We begonnen dit jaar met 13 betalende leden en eindigden met 10. In
totaal hebben we vanaf september 2 langdurig zieken en vier “buitenspel-leden”, mensen, die lid zijn
geweest, niet meer kunnen of mogen meedoen en graag contact blijven houden met de groep. Zij komen
nog graag naar de bijeenkomsten buiten de trainingsuren om. Helaas is een van de trouwe “buitenspel”leden in december na een lange ziekte overleden.
De lessen worden op woensdagmiddag gegeven in de gymnastiekzaal aan de sporthal van 16.50 – 17.50
uur, onder leiding van Lidy Verhagen. Hoewel ik zelf vanaf september door lichamelijke omstandigheden
niet aan de lessen heb deelgenomen, weet ik, dat de sfeer nog steeds heel plezierig is. Lidy houdt goed
rekening met wat ieder van ons fysiek kan doen. Ze weet wat ieder van ons mag en kan.
We eindigen altijd met een balspel, waarbij lijnbal met volleybalregels de voorkeur heeft. Helaas zijn er door
omstandigheden weinig mensen op de les, maar er wordt gelukkig nog veel bij gelachen, en dat is nog
steeds goed voor de buikspieren.
In januari beginnen we het jaar met een gezamenlijke bijeenkomst bij “de Buren”. Jammer genoeg konden
we dit jaar dit seizoen eind april niet op dezelfde manier eindigen Hoewel ik zelf vanaf september door
lichamelijke omstandigheden niet aan de lessen heb deelgenomen.
HMB/06.04.2016

Bijlage 3.

Jaarverslag gymnastiek 2016

In 2015 liep het ledenaantal wat terug en gingen sommige kinderen doorschuiven naar een hogere groep.
Omdat er in de peuter/kleuter groep tien kinderen zaten was het niet meer nodig om twee groepen voor
deze leeftijd te hebben. We begonnen dat jaar dus met één groep voor de jongste kinderen en hier was
geen wachtlijst meer nodig. In de tweede groep zitten zeventien kinderen en zoveel zaten er ook ongeveer
in de laatste groep. Het aantal leden bij gymnastiek lag rond de 39 kinderen.
De eerste groep was gezellig druk en goed bezocht en ook door de ouders die graag willen kijken. En
gelukkig ook door de vriendjes en vriendinnetjes die ook graag eens meedoen en werden uitgenodigd.
Nadat de leraar alle namen heeft opgeschreven begon de les. Na een korte uitleg gingen de kinderen actief
bezig en hebben ze veel plezier in de les.
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 gaf 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 teamsport. Helaas kregen
we aan het einde van het seizoen definitief te horen dat Roald gingen stoppen met lesgeven vanwege zijn
school. Hij had geen tijd meer en zal na dit seizoen er niet meer zijn.
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Na lang zoeken hadden we een nieuwe leraar gevonden die graag bij ons wou lesgeven. Na een
kennismaking en een gesprek kon ze in het nieuwe seizoen aan de slag.
Anisa Barre

Bijlage 4.
Bijlage 5.
Bijlage 6.
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