
Notulen algemene ledenvergadering 17 april 2019 
 
Aanwezig: R. Schreuder, I. Tjepkema, D. Krist, A. Jansen, C. van Zinderen, J. van Arnhem en A.M. Gaikema  
Afwezig: C. Jansen. 
 
1. Opening 
Om 20.00 opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Notulen vorige ledenvergadering dd 16 mei 2018 

Punt 5: Voor de controle van 2018 zijn  dhr J. van Arnhem en dhr. H. van Wijk benoemd in de kascommissie. 

 
3. Jaarverslagen werkgroepen en dagelijks bestuur 
-Cursussen: I. Tjepkema  
-Bridge: komt via Corrie 
-Bestuur: 7 bestuursleden, er is 3 keer vergaderd in 2018 
-Toneel: C. Jansen  
Alle verslagen liggen ter inzage bij de secretaris. 
 
4.  Financieel verslag 
Er zijn geen grote uitgaven geweest in 2018. Wel moet er nog huur worden betaald aan het Sportbedrijf voor De 
Waring, maar die rekening moet nog komen. 
De te hoge huur die betaald is voor de ruimtes in de scholen voor de periode 2015-2017 is nog steeds niet 
verrekend.  
 
5. Verslag van de kascommissie 
-Dhr. J. van Arnhem  en dhr. H. van Wijk (kascommissie) hebben de kas grondig gecontroleerd en daarna 
goedgekeurd. De kascommissie heeft de penningmeester niet op onvolkomendheden kunnen betrappen.  Dhr. J. 
van Arnhem benadrukt dat het penningmeesterschap toch een aardige klus is en maakt een compliment voor de 
penningmeester. 
De vergadering verleent decharge aan de penningmeester. 

Voor de controle van 2019 zijn  dhr J. van Arnhem en mevr. A. de Greef benoemd in de kascommissie. 

 
6. Vaststelling contributie 
Ondanks het feit dat we minder leden hebben, stelt het bestuur voor om de contributie niet te verhogen voor 
2020, het blijft € 15,00 per gezin. 
Bij activiteiten moet de ledenlijst gecontroleerd worden op lidmaatschap van de deelnemers. 
 
7. Mutaties bestuur 
Er is geen mutatie in het bestuur. Het bestuur bestaat nu uit 7 personen. 
 
8. Rondvraag/W.v.t.t.k. 
Geen 
 
9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur en bedankt een ieder voor haar/zijn inbreng. 
 
De volgende ALV wordt gehouden in april/mei 2020. 


