Notulen Algemene Leden Vergadering – 26 oktober 2017

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Notulen
Jaarverslag
Financiën
Huisvesting
Rondvraag

1. Opening
Albert heet iedereen van harte welkom op de ALV.
2. Notulen ALV 8 december 2016
De notulen van de ALV van 8 december 2016 worden vastgesteld. Er zijn geen op- en/of
aanmerkingen.
3. Jaarverslag
Terugblik
Leden:
Van meer dan 600 leden (begin 2016) naar nu circa 550; Recreatief turnen en freerunnen hebben
hier een belangrijk aandeel in.
Trainers:
V&K is erg blij met de trainers. Doelstelling is en blijft om trainers uit eigen gelederen op te leiden en
te binden aan de vereniging.
Hoogtepunten:
- Er zijn 42 wedstrijdweekenden geweest;
- Wendy Heijnis is onze nieuwe combinatiefunctionaris;
- Er is een Acro-wedstrijd in Uden georganiseerd;
- Drie Acro-teams zijn Nederlands kampioen geworden.
Vrijwilligers:
- Het aantal vrijwilligers neemt toe. Er zijn nu meer dan 80 vrijwilligers (incl. trainers en assistenten).
Er is dit jaar voor het eerst sinds lange tijd weer een vrijwilligersfeest georganiseerd om als bestuur
namens alle leden onze waardering uit te spreken.
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Bestuur:
- Medio 20146 traden 6 bestuursleden aan (het bestuur bestond vanaf toen uit 7 leden), de bezetting
blijft echter een probleem.
Financieel:
De jaren 2015 en 2016 zijn financieel goed geweest. Voor 2018 zijn er dalende inkomsten en
stijgende kosten.
Materialen:
Er is weer ruimte om te investeren in materialen.
Communicatie:
Er worden in- en externe nieuwsbrieven verspreid en op korte termijn wordt de nieuwe website
gelanceerd. Voor wat betreft de communicatie is er nog veel te winnen.
De nieuwe website:
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4. Financiën:
Exploitatie
2012 tot en met 2014 meer uitgaven dan inkomsten
•

2014 -/- € 13.054

•

2013 -/- € 6.290

•

2012 -/- € 1.904

•

2015 positief resultaat van € 23.898

•

2016 positief resultaat van € 21.485

3

4

Contributie:
V&K draagt per lid een contributie af aan de KNGU. Deze kosten zijn voor 2018:
•
•

Tot 16 jaar €21,40 per jaar;
16 jaar en ouder €26,20 per jaar

De contributie voor de lessen wordt in 2018 niet verhoogd;
De tarieven van de mastercards worden verhoogd van € 42 naar € 45. Bij de eerste keer dat de
mastercard aangeschaft wordt moet eenmalig de bondscontributie aan de KNGU betaald worden
door de afnemer van de mastercard.
De tarieven van de knipkaart van Guppiegym wordt verhoogd van € 30 naar € 35.
5. Huisvesting
Door de bouw van een nieuw scholencomplex Uden-Oost (nu Germenzeel) ontstaat er voor V&K een
kans om een eigen verenigingsruimte te creëren. Er zijn momenteel gesprekken gaande met de
gemeente Uden. Reden hiervoor zijn dat V&K belangrijke maatschappelijke functie vervult in de
Gemeente. V&K is tevens de grootste binnensportvereniging van de gemeente Uden. Waarom Uden
Oost? V&K is al jaren actief op Uden Oost en verankerd in de wijk.
Gemeente gaat/heeft in november 2017 de begroting vastgesteld tot de bouw van de scholen en
sporthal (twee zaaldelen zonder bijzondere voorzieningen).
6. Rondvraag:
Allereerst deelt Albert mede dat er een aantal bestuursleden zullen aftreden.
Albert legt zijn functie als voorzitter per eind december neer.
Maartje van den Hoogen legt haar functie “per direct” neer.
Han van Dillen wenst uiterlijk per 1 juli 2018 zijn werkzaamheden voor V&K te beëindigen.
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Attentielijst
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