Notulen Jaarvergadering d.d. 30-09-2020 bij Restaurant Mulino de Wijk.

Aanwezig: Lambert Smid, Anita Hoekstra, Rob Hooijer, Kim Vlietstra, Ellen Drogt,
Mariska van Regteren, Suzan Scheper, Monic Haarman, Rolanda Oldegarm
Afwezig met kennisgeving: Annika Stuip en Zwanette Jansen
Opening en evt. Inbreng vanuit aanwezigen
-

Er is geen nieuwe inbreng.

Notulen van vorig jaar
-

Er zijn geen vragen over de notulen van vorig jaar en deze zijn goedgekeurd.

Toelichting jaarverslag 2019
-

-

Voorwoord:
Jaarvergadering pas in september i.p.v. maart door corona. We willen iedereen langs deze
weg bedanken voor zijn /haar inzet en begrip in de afgelopen periode, en hopen dat we
vanaf nu gewoon door kunnen sporten.
Terugblik 2019:
Als bestuur kijken we tevreden terug op 2019. Een aantal belangrijke zaken waren:
Opleiding.
Website.
Sponsoring.
• Opleiding: in 2019 zijn er opleidingen gevolgd tot turn leiding, en turn- en freerun
assistenten.
• Website: eind 2019 heeft het bestuur de knoop doorgehakt om een nieuwe website
te laten bouwen. Deze moet een aantal dingen vereenvoudigen (zoals het lid
worden, en inschrijven voor wedstrijden) doordat er een financiële koppeling is.
Verwachting is dat deze in oktober 2020 live gaat.
• Sponsoring: We zijn in de loop van dit jaar afgestapt van het actief sponsors werven.
Hiervoor in de plaats hebben wij gekozen voor de grotere landelijke sponsoracties.
Op dit moment loopt de Grote Club actie. Waarvan wij hopen dat we ons doel van
€1000,- zullen gaan halen. Daarnaast willen we ons volgend jaar ook inschrijven voor
Rabobank Club Support.

-

Plannen 2020
• Nieuwe website
• Inkomsten vergrote via grote clubactie 2020
• Activiteiten organiseren.
• Clubkampioenschap 14 november a.s.

-

Organisatie:
Tijdens de jaarvergadering nemen we afscheid van Ellen Drogt, zij heeft zich jarenlang op
verschillende manieren ingezet voor de vereniging. Hiervoor bedanken we haar met een
bloemetje.
Daarnaast nemen we ook afscheid van Zwanette Jansen. Zij heeft jarenlang de
ledenadministratie gedaan, en heeft daarnaast veel wedstrijden bijgewoond als jury lid.
Helaas kon Zwanette niet aanwezig zijn vanavond, maar de bloemen zullen bij haar gebracht
worden.

-

Bestuurssamenstelling 2020
• Lambert Smid
• Kim Vlietstra
• Rob Hooijer
• Anita Hoekstra
• Annika Algera

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid

-

Wedstrijdzaken
Anita Hoekstra is achter de schermen betrokken bij wedstrijd- en jury zaken.

-

Ledenadministratie
Kim Vlietstra beheert voor WGV de ledenadministratie.

-

Leden aantallen
Kijkend naar de leden aantallen zien we dat die wat zijn afgenomen in 2019. Dit komt
doordat de badminton en de kleutergym helaas zijn gestopt vanwege te weinig animo.
De aantallen van turnen en freerunnen zijn vrijwel gelijk gebleven.

-

Leiding 2019
• Marijke Paya-Barten
• Hesselien Krol
• Hugo Paya
• Mariska van Regteren
• Irene Barten

-

Assistenten 2019
• Merel van der Streek
• Maartje Hooijer
• Jos van der Wolde
• Tim van der Wolde
• Medéa Schra
• Edwin Kip

selectie
bewegen op muziek
freerunnen
turnen
acro

-

Jury 2019:
Acro jury: Ariadne Meertens en Rolanda Oldegarm
Turn jury: Ariadne Meertens, Marianne Jaspers, Zwanette Jansen en Hilde Schreur ( volgt jury
cursus TD2)
In opleiding: Kim Vlietstra en Anita Hoekstra TD 1.
Om mee te kunnen blijven doen aan wedstrijden zijn we nog meer juryleden nodig.

-

Groepen
In het jaarverslag vindt u van alle leiding een kort verslag over hun groepen.

Kascontrole
De financiële stukken zijn opgemaakt door administratie en adviesbureau Lijster in Meppel, in
samenwerking met penningmeester Rob Hooijer.
De kascommissie bestaat dit jaar uit Suzan Scheper en Monic Haarman.
De kascommissie had twee aandachtspunten:
•
•

Sponsorgeld trainingspakken moet nog steeds geïncasseerd worden bij Nieuwenhuizen.
Rekeningen uren lijsten van de sporthal bewaren en controleren op grote afwijkingen.

Daarnaast nog een tip. Zorg dat alle facturen en bonnen op 1 manier binnen komen, zo kunnen ze
makkelijker op volgorde bewaard worden.
Verder zagen de financiën er goed uit. De leden van de kascommissie hebben de financiële stukken
ondertekend en het bestuur dechargé verleend.
Begroting 2020
Er zit een groot verschil in de loonkosten van 2019 vergeleken met 2018. Dit komt doordat de
loonkosten die gaan via STK grotendeels zijn weg gevallen.
Voor 2020 zijn er nog geen hoge bedragen gerekend voor sponsering. We hopen dat deze hoger uit
zullen vallen door de grote club actie. Dit verschil zullen we hopelijk tijdens de volgende
ledenvergadering terug zien in de definitieve inkomsten.
Rondvraag:
•
•

Rolanda geeft compliment aan bestuur dat deze het goed doet.
Suzan vraagt zich af waarom acro-leden die in 2020 overgaan naar SV Rouveen daar ook
€10,- inschrijfgeld moeten betalen. Dit was al meerdere ouders opgevallen. Lambert gaat
hier naar vragen bij SV Rouveen, omdat het een overgang is op verzoek van het bestuur
van SV Rouveen.

Na afloop van de rondvraag heeft de voorzitter alle aanwezigen bedankt en de jaarvergadering
gesloten.

