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Notulen van de Algemene Ledenvergadering, welke werd gehouden op woensdag 13 april
2016 in de kantine van de gymaal aan de Oranjelaan te Neede.
Aanwezig: 5 bestuursleden, 1 aspirant bestuurslid, 2 technische leiding, 1 lid van de
kascommissie. Deze laatste was tevens het enig aanwezig lid.
Afwezig met kennisgeving: Lisette Waanders, Diana Kamperman, Lavinia Kosters.
1. Opening vergadering
Henny Lodeweeg opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
2. Notulen van de ALV van dinsdag 21 april 2015
Deze liggen ter inzage op tafel.
Er waren geen vragen of opmerkingen over deze notulen. De notulen zijn hierbij
goedgekeurd en zullen worden gepubliceerd op de website.
3. Jaarverslag van de secretaris
Het jaarverslag ligt ter inzag op tafel. Er zijn geen op-/aanmerkingen over het
jaarverslag. Het jaarverslag is goedgekeurd. Het jaarverslag zal worden gepubliceerd
op de website.
4. Financieel verslag van de penningmeester
Het financieel jaarverslag over 2015 laat een negatief resultaat zien. De salarissen
van de leiding zijn hoger uitgevallen dan begroot. Er is een (wedstrijd)trampoline
aangeschaft. Deze is bekostigd uit het bedrag dat we bij het Rabo Coöperatiefonds in
oktober 2013 hebben gewonnen. Bij de post ‘exploitatie subsidie zien we dan ook
een behoorlijke +.
Sonja Grooters vraagt of er een reservering is voor het vervangen van groot
materiaal. Deze is er niet. Adrianne Brouwer gaat een overzicht maken van materiaal
in eigendom van N.G.V.
Bekend is dat er materialen aan reparatie toe zijn. Bijvoorbeeld de vloer t.b.v. de
selectie. Annie Bruntink biedt aan informatie in te winnen bij een kennis voor deze
reparatie.
Om nieuwe materialen aan te kunnen schaffen, gaan we weer proberen wat geld te
krijgen bij het Rabobank Coöperatiefonds. Lisette Waanders, Ellen Tijert en Jeannette
Mol gaan hier een voorstel voor maken.
Ondanks het negatieve resultaat over 2015 willen we dit jaar geen
contributieverhoging doorvoeren. Mocht 2016 echter weer negatief uitvallen, dan
ontkomen we niet aan een contributieverhoging.
Afgesproken wordt dat we in de begroting van 2017 een reservering voor (vervanging
van) materialen opnemen.
5. Verslag van de kascommissie
Mevrouw A. Bruntink en Dhr. M. Hondelink.
Mevrouw Bruntink is aanwezig namens de kascommissie. Ze hebben alles
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gecontroleerd en het zag er keurig uit. Complimenten aan de penningmeester.
6. Benoeming nieuwe kascommissie.
Mark Hondelink blijft nog een jaar in de kascommissie. Aangezien er niet meer leden
aanwezig zijn, kunnen we geen 2e persoon vragen. Adrianne Brouwer biedt aan
Marieke Brinkhof te vragen.
Inmiddels is Marieke benaderd en heeft ze aangegeven wel in de kascommissie
plaats te willen nemen.
7. Begroting 2015
Deze is uitgebreid besproken bij punt 4. Begroting is hierbij aangenomen.
8. Herziene statuten N.G.V.
We hebben de statuten van N.G.V. laten screen door notaris Kraayenhof. De statuten
zijn op de website gepubliceerd en lagen tevens ter inzage bij Henny Lodeweeg. Op
afspraak konden ze bij hem bekeken worden.
Er zijn geen op-/aanmerkingen van leden gekomen over de herziene statuten. De
statuten zijn hierbij goedgekeurd.
Henny Lodeweeg en Betsy Bartelink gaan namens het bestuur naar notaris
Kraayenhof voor ondertekening.
9. Bestuursverkiezing
Jeannette Mol heeft de secretarisfunctie sinds het overlijden van Karin Redeker
waargenomen. We zijn blij dat er zich dit jaar een nieuwe kandidaat voor deze
functie heeft gemeld in de persoon van Sonja Grooters. Zij is voorgedragen en
benoemd als nieuwe secretaris van N.G.V. Het bestuur is hier heel blij mee en wenst
Sonja veel plezier en succes bij het vervullen van deze taak. Jeannette zal nog enige
tijd op de achtergrond assisteren.
De functie van voorzitter is nog steeds vacant.
10. Mededelingen van het bestuur
Alle verenigingen in Berkelland zijn benaderd door de organisatie van ‘Samenloop
voor Hoop’. Henny heeft een brief gemaakt. Deze zal naar de leden worden gemaild
door Erwin.
Bedoeling is dat een groep mensen samen 24 uur loopt. Dit vindt plaats rondom het
veld van FC Eibergen op 11 en 12 juni 2016. Verenigingen die meedoen, krijgen de
mogelijkheid een kraam neer te zetten. Kosten zijn € 15,- per persoon. Het wordt
gewaardeerd als men extra geld inzamelt t.b.v het KWF Kankerfonds, maar dit hoeft
niet. Ook kinderen kunnen meelopen. Voor kinderen op de basisschool is dit gratis.
Dit jaar worden er weer Barbecue pakketten verkocht door de leden. We hopen op
een flinke verkoop om onze begroting te kunnen halen. De organisatie is bijna rond.
Er moeten nog een aantal details geregeld worden.
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Annie Bruntink biedt aan weer te komen inpakken. Dit nemen we graag aan.
Fundance mini is opgeheven. Er was helaas te weinig belangstelling.
11. Rondvraag
De leiding geeft aan dat tijdens de uitvoering geen koffie en thee aanwezig was voor
de leiding. Dit gold tevens voor de aanwezige bestuursleden. Dit nemen we mee in
de evaluatie van de uitvoering. Tevens moeten we denken aan drinken voor de
kinderen.
Annie Bruntink geeft aan dat koffie/thee voor de bezoekers wederom een probleem
was en niet goed geregeld. Ook dit is voor de evaluatie van de uitvoering. De
evaluatie zal worden gedaan tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering.
Adrianne is benieuwd of er wat verdiend is aan de uitvoering. Betsy heeft nog niet
alle facturen, dus kan dat nog niet melden. De indruk is wel dat er minder
(betalende) bezoekers waren dan 2 jaar geleden.
Sonja Grooters stelt een vraag over de opmerking over schriftelijke verantwoording
in de notulen van de algemene ledenvergadering van 2015. Dit wordt haar uitgelegd.
Tevens heeft ze, als niet facebook lid, problemen om de informatie op de facebook
pagina van N.G.V. te bekijken. Deze staat openbaar. Onduidelijk is waarom Sonja
deze niet kan bekijken.
Martine Tijhuis heeft aangegeven te willen stoppen met lesgeven op zaterdag in de
gymzaal aan de Dumasweg. Adrianne meldt dat ze inmiddels contact heeft gehad
met Charlaine Dollekamp. Zij geeft les bij Odival. Misschien weet ze iemand voor
N.G.V. Wordt vervolgd.
Henny vraagt hoe het zit met de entree van de uitvoering voor sponsoren. Alle
sponsoren van de website hebben een uitnodiging met gratis entree gehad. Dit geldt
niet voor de sponsoren van de prijzen voor de verloting. Hier moeten we de volgende
keer aan denken. Kans is wel dat hier veel ouders van kinderen die meedoen bij
zitten, wat ons dus minder inkomsten oplevert.
Sluiting
Henny sluit om 21.45 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen.
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