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Notulen Jaar-/ledenvergadering  
Datum:   20 april 2015  
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie:   Elim; Nanne Reynstraat 5 
Aanwezig:  Mayke de Jong, Ingrid Zijlstra, Corina Siemonsma, Limkje de Jong, Sandra 
   Velting, Cisca Visser, Hendrika Troost en Jolanda Koornstra 
Voorzitter:  Mayke de Jong 
Notulist:  Corina Siemonsma 
Verzendlijst:  bestuursleden en leden van Gv Hanzestad 
 
 
 
1. Opening 

De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door de Voorzitter; Mayke de Jong. Voorgaande jaren 
werden de leden door middel van een antwoordstrook in de nieuwsbrief gevraagd of er 
belangstelling is voor een ledenvergadering. Hierop is de afgelopen jaren geen reactie geweest. 
Vorige zomer is er een enquête onder de leden gehouden. Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur 
besloten dit jaar een ledenvergadering te organiseren. De onderwerpen zijn uiteenlopend van 
communicatie, contributie tot les inhoudt. Ook ontvangt het bestuur regelmatig mailtjes met vragen 
of meningen van ouders. Meer inspraak is gewenst van ouders en leden en onze conclusie hieruit is 
geweest dat er belangstelling is voor een ledenvergadering, zodat iedereen kan meepraten en 
beslissen over de veranderingen die er gaan komen.  
Dit is de reden geweest dat wij een leden vergadering hebben georganiseerd in het Elim-gebouw.  
 
2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen. 

Uitnodiging + agenda is naar alle leden verstuurd. T. Sikma, S. Yska, J. Cuperus-Siemensma, P. van der 
Werf en M. Gerritsma hebben zich afgemeld. Verder zijn er geen aanmeldingen en/of reacties binnen 
gekomen. Ook op deze avond blijkt er geen belangstelling te zijn en is er buiten het bestuur om 
niemand gekomen. 
 
3. Goedkeuring van het verslag van de vorige algemene ledenvergadering. 

Dit betreft de nieuwsbrief met antwoordstrook van 3 oktober 2014. Deze is goedgekeurd door 
aanwezigen.  
 
4. Jaarverslag. 

De voorzitter geeft een korte toelichting op het jaar verslag. Er zijn geen vragen over en het verslag 
en jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 
5. Jaarrekening. 

De penningmeester geeft een korte toelichting op de cijfers van de balans en de staat van baten en 
lasten. Hier zijn verder geen vragen over. De jaarrekening wordt goedgekeurd.  
Voor komend jaar zoekt het bestuur twee personen die de kascommissie willen vormen. 
 
6. Decharge. 

Er is gelegenheid om het bestuur te dechargeren. Hiermee accepteert de vergadering dat de 
bestuurders hun taak naar behoren hebben verricht en ontlasten hen van aansprakelijkheid voor het 
bestuur over dat jaar. De leden mogen bezwaar maken tegen het dechargeren van iemand omdat 
zijn/haar taken niet, onvolledig of onbehoorlijk vervuld zijn.  
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7. Contributie. 

Door het wegvallen van de jeugdsubsidie en de stijgende kosten is de begroting niet sluitend. Er is 
een voorstel gemaakt voor een nieuwe contributie gebaseerd op de kosten van de lessen (hieronder 
weergegeven). Ook wordt de halfjaar contributie aangepast naar een maandelijkse contributie. Deze 
wordt berekend over de maanden september t/m juni. 
 
Gym:    € 15,- per maand (10 x per jaar) 
Dance:    € 14,25 per maand (10 x per jaar) 
Dance Dames:   € 15,- per maand (10 x per jaar) 
Herenvolleybal:  € 12,- per maand (10 x per jaar) 
Selectie 1 uur:   € 10,- per maand (10 x per jaar) 
Selectie 1,25 uur:  € 13,50 per maand (10 x per jaar) 
 
8. Bestuurssamenstelling. 

Per 1 mei treedt voorzitter Mayke de Jong af.  
Per 1 juli treedt penningmeester Ingrid Zijlstra en bestuurslid gym Sandra Velting af. 
Deze personen zijn niet meer herkiesbaar.  
Herkiesbaar: Cisca Visser, Corina Siemonsma en Limkje de Jong 
Voorstel nieuwe bestuursleden: 

Tineke Sikma 

 Hendrika Troost 

 Jolanda Koornstra 
 
Het bestuur komt er vanaf 1 juli 2015 als volgt uit te zien: 
Voorzitter:  Limkje de Jong 
Penningmeester:  Corina Siemonsma 
Secretaris:  Hendrika Troost 
Algemeen bestuurslid: Cisca Visser 
Algemeen bestuurslid: Tineke Sikma 
Algemeen bestuurslid: Jolanda Koornstra 
 
9. Rondvraag. 

Er zijn geen vragen meer 
 
10. Sluiting 

De vergadering wordt om 21.00 uur afgesloten 
 
 
 


