Juni/Juli
2017

Opmerkingen:

Nieuwsbrief WIK
Beste lezer,
Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie.
Veel leesplezier!

- De nieuwsbrief

komt nu 1x in de
twee maanden uit.
Mis het niet!

- Is jouw oude

turnpakje te klein?

Maak er iemand
anders blij mee,
ruil onderling!

Belangrijke data juni/juli:
-

Zomervakantie: 10-07-2017 t/m 18-08-2017
Er zijn geen lessen in de zomervakantie!

Onderlinge Klassement:
Vanaf nu hebben we een nieuw
onderdeel in de nieuwsbrief, het
“Onderlinge Klassement”.
Dit houdt in dat er tijdens de
trainingen wedstrijdjes worden
gehouden. De uitslagen van deze
wedstrijdjes houden we bij, zo kan
iedereen zijn of haar eigen
vooruitgang zien.
Aantal spagaten:
1: Kyra Hagen, Nathan Muijzer,
Memee van de Berg, Femke de Bot

Onze sponsors:

2: Lizz Robertus, Barbara van de
Berg.
3: Julia Hofstede, Stella Oudejans,
Roos Poldervaart

Rondjes handstand draaien:
Kyra Hagen
(5)
Anniek Postema
(5)
Floor van Reek
(4)
Barbara van de Berg
(1)
Borstwaartsom - duikelen
voorover – borstwaartsom:
Julia Hofmann
(1)
Xana Twigt
(2)
Friso Groenenboom
(2)
Linda Groeneveld
(4)
Kyra Hagen
(6)
Floor van Reek
(7)
Memee van den Berg (7)
Yentl Hagen
(9)
Stella Oudejans
(23)

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief voor dat de zomervakantie begint!
Namens de nieuwsbriefredactie wensen we jullie alvast een fijne vakantie.
Maak vooral veel leuke turnfoto’s en stuur ze door naar juliavanreek@hotmail.com.
Wie weet kom jij dan in de volgende nieuwsbrief te staan……. J

Notulen Algemene Ledenvergadering 1 juni 2017 – 20:00 uur.
Quote van de maand:
“Looking up to
someone who can
inspire you is great,
but you were made to
be unique.
Don’t grow up
wanting to be like
someone else.
Instead, dare to be
different and become
your own person.”
- Shawn Johnson

Aanwezig: Rimon Hagen, Karen van Toledo, Sabine Boos, Inge de Leeuw, Anniek Postema,
Linda Snoeij, Barbara van de Berg, Susanne van Zijp.
Afwezig met kennisgeving: Marco van Dongen, Nanja Pleijsier, Hans Hofstede, Robert Broek,
Jessica de Pijper.
1 Welkom
Ivm het ontbreken van een voorzitter zit de penningmeester Rimon Hagen de vergadering voor. Hij heet
iedereen welkom.
2 Mededelingen
De afwezigen die zich afgemeld hebben worden genoemd.
Marco van Dongen heeft aangegeven te stoppen met lesgeven om verschillende redenen.
3 Jaarverslag
Iedereen heeft het verslag kunnen lezen omdat het bij de agenda toegevoegd was. Er zijn geen vragen of
opmerkingen.
4 Decharge bestuur
Er wordt decharge gevraagd en gegeven aan het bestuur voor het gevolgde beleid.
5 Financieel jaarverslag (penningmeester)
Het bijgevoegde financieel jaarverslag wordt toegelicht door de penningmeester.
Barbara vraagt toelichting over de zaalhuur in de begroting, omdat in 2017 de zaalhuur groter is dan in 2018.
De begroting van 2018 is op basis van de huidige zaaluren. De 2017 begroting is opgesteld door het vorige
bestuur en het huidige bestuur kan niet goed achterhalen waarop deze begroting gebaseerd is. De verklaring
kan zijn dat er meer uren begroot zijn.
Inge vraagt waarom er bij 2016 geen opbrengst van de Grote Clubactie staat. Dit komt omdat de ontvangst
van de opbrengst van de Grote Clubactie in 2017 ontvangen is en daarom in 2017 meegenomen wordt.
Waarschijnlijk is de opbrengst in eerdere jaren in de administratie van het jaar van de Grote Clubactie zelf
meegenomen.
6 Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Robert Broek en Hans Hofstede, heeft de kascontrole uitgevoerd en heeft
na het bekijken en toelichting van de penningmeester de administratie goed bevonden en een verklaring
afgetekend voor akkoord.

Onze sponsors:

7 Decharge penningmeester
Er wordt decharge gevraagd en gegeven aan de penningmeester voor het gevoerde financiële beleid.
8 Bestuursmutaties
Er zijn 2 vacatures, te weten;
Voorzitter
Wedstrijdsecretariaat
Vooralsnog zijn hier geen kandidaten voor.
9 Commissies
De kascommissie heeft aangegeven dit volgend jaar nogmaals te willen doen. Een derde lid zou zeer welkom
zijn in geval van verhindering oid.
Lidia Voogt is gestopt met turnpakjes en sponsoring.
Sabine Boos gaat de turnpakjes doen. Anniek regelt het email adres voor Sabine.
Inge blijft de sponsoring doen.

10 Selectie
Na discussie hierover is het uitgangspunt dat de leden die op selectie zitten aan wedstrijden meedoen.
11 Contributie voorstel en vaststelling
Contributie is op basis van het meegestuurde voorstel. Er is gekozen om de ongelijkheid in de gemiddelde
prijs voor lesuren meer in evenwicht te brengen waardoor de procentuele verhoging verschilt. Dit gaat in
per 1 januari 2018.
De wedstrijdgelden betalen zoals afgesproken in de vorige ALV was geen succes. Het voorstel nu was
gedaan om de wedstrijdgelden automatisch te incasseren. Na overleg is er besloten om de kostprijs van de
wedstrijden plus extra kosten voor de begeleiding van € 2,50 weer via de leiding te laten verlopen. Dit gaat in
per augustus 2017.
Het voorstel is om de prijs van de strippenkaarten met 10 euro te verhogen.
Na discussie of deze stap niet te groot is, is er besloten dit toch te doen ter dekking van de kosten. Dit gaat
in per augustus 2017.
12 Lessen na de zomervakantie
In principe draaien we dezelfde uren. De mogelijkheid om lessen te geven op maandag is nog in afwachting.
Barbara heeft een nieuwe groepsindeling gemaakt voor het freerunnen. Dit stuurt ze naar de leden zodat
leden nog op tijd kunnen opzeggen indien het voorstel niet uitkomt bij leden.
Linda wil de tijden voor de vrijdaglessen veranderen met een kwartier later naar 18:00-19:00 en 19:00-20:00 .
Dit verzoek ligt nog bij de Meander.
Helaas is er momenteel nog maar 1 jongen die selectie turnt. Als er nieuwe jongens komen dan komen die in
eerste instantie bij de meiden erbij. Mocht er in de toekomst weer meerdere nieuwe jongens bijkomen dan
kijken we weer verder wat er mogelijk is.
13 Rondvraag
Sabine:
De datum van de algemene ledenvergadering stond niet op de website. In de toekomst dit er ook op
vermelden. En op facebook.

Onze sponsors:

Susanne:
Susanne heeft contact gehad met Colinda van Turn Totaal over de nieuwe turnpakjes van de selectie.
Colinda heeft de 2 beschadigde pakjes uit eigen zak opnieuw laten maken. Deze moeten binnen een paar
weken binnen zijn. De nieuwe pakjes gaan we goed in de gaten houden. Indien deze ook snel beschadigen
dan weer contact opnemen. We zijn de eersten die komen met beschadigde pakjes. Dan is er misschien een
productiefout. Susanne mailt Rimon met de telefonische afspraken om te kijken om het bestuur er nog iets
mee kan. Susanne gaat Nationaal Fonds Kinderhulp organiseren.
Barbara:
Turnhal evaluatie:
Barbara geeft aan of het mogelijk is om de turnhal te huren via haar zelf ipv via de vereniging omdat het
regelen dan vlotter kan gaan. Belangrijkste is dat het verzekerd is. Barbara gaat navragen of er bij KDO iets
geregeld is qua verzekering zodat het niet via WIK hoeft.
Bij de Burchtfeesten kunnen we een demonstratie geven. Dit lijkt ons erg leuk om te doen. Om te oefenen
wordt de zaal in de laatste vakantie week gehuurd. Barbara vraagt na bij de organisatie van de burchtfeesten
hoe het zit mbt de verzekering van onze materialen.
14 Sluiting
De vervangende voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering om 21:38 uur.

