Notulen jaarvergadering 26 maart 2015
Aanwezig: 19 personen, waarvan 10 leden en 9 bestuursleden
Opening: 20.00 uur
Ton heet iedereen van harte welkom en bedankt een ieder voor zijn komst. Er zijn vooraf geen vragen binnen gekomen.
De notulen van de jaarvergadering van 27-03-2014 zijn zonder aanvullingen/opmerkingen goedgekeurd.
Aan de hand van een PowerPoint presentatie wordt het afgelopen jaar en de financiële cijfers doorgenomen. De vragen
die er zijn worden naar tevredenheid beantwoordt.
Financieel verslag (balans, exploitatieoverzicht en kascommissie)
De Kascommisie bestaat uit: Daphne de Laat, Dorris Dellevoet, Sylvie MInten.
Zij zijn een avond bij Berd geweest en hebben de boeken en computer nagekeken: Berd had alles netjes op orde. Dorris
doet verslag hiervan. Er zijn geen verdere vragen of aanmerkingen. Hierna volgt de goedkeuring van de algemene
ledenvergadering en strekt het bestuur tot decharge voor het gevoerde beleid. Wij bedanken de kascommissie voor hun
inzet
Voor de kascommisie 2016 (indien nog lid) hebben zich beschikbaar gesteld: Silvia Minten, Daphne de Laat en Angelique
Jenniskens, waarvoor onze dank.
Bestuursverkiezingen:
Kevin v/d Bekerom, Jacqueline Versleijen en Jacky Pennings, Treden af en zijn herkiesbaar
Berd Fokke en Vivienne van Helden treden af en zijn niet herkiesbaar
Aangemeld: Bianca van den Berg
Er wordt schriftelijk gestemd. De telling gebeurt door 2 personen .( bestuurslid en een ouder)
Uitslag: 19 stemmen voor en 0 tegen. Gefeliciteerd.
Berd en Vivienne worden bedankt voor hun inzet en krijgen een presentje aangeboden.
De aanpassingen die zijn gedaan zijn in het Huishoudelijk Regelement zijn goedgekeurd.
De contributie voor het komend seizoen 2015/2016 blijft gelijk aan het huidige contributiebedrag. De volgende
kortingsregeling geldt: 3e lid: 10%, 4e lid: 20 en 5e lid 30% korting.
De 1e opzet van onze nieuwe website is gepresenteerd en is goed ontvangen. Complimentjes en applaus gekregen. De
gegeven adviezen worden meegenomen en het streven is om de site met ingang van het nieuwe seizoen in de lucht te
hebben.
Het doel van de sponsorloop en GCA is: de demontabele tumbling. Deze is nodig voor wedstrijden die we willen
organiseren en voor het gebruik tijdens de trainingen. Opzet was om materiaal aan te schaffen en deze zelf te maken.
Hier zijn we van terug gekomen i.v.m. regelgeving KNGU en wetgeving. Tevens is nu de allernieuwste tumbling op de
markt gekomen en hebben we besloten hiervoor te gaan. Dit betekent een fors verschil in het prijskaartje, ongeveer zeven
duizend euro. Deze komen uit de reserveringen van Groot Materiaal. Dit is goed besproken en het risico dat we lopen is
aanvaardbaar. Met de aanschaf zijn we nog bezig.

Jaaroverzicht 2014:
Demodag op 25 januari, in de stapakker in Sevenum. Dit jaar voor het 2e jaar en krijgt volgend jaar een andere opzet.
Richting uitvoering zoals het circus (5-jarige jubileum)
Nieuwjaarsbijeenkomst, op 31 januari voor kader en (hulp)leiding bij Ton Huijs thuis.
Wedstrijden selectie: zijn dit jaar succesvol gestart met 10 deelneemsters. Kim van Kempen is Limburgs kampioen
geworden.
Algemene jaarvergadering op 27 maart in de Leste Geulde
Stoppen Masters: Onze terug keer naar KNGU heeft helaas tot gevolg gehad dat deze groepen zijn gestopt in april. In
overleg met trainster Marian en Samen in Beweging, Dien van Dinther verzorgen zij nu deze lessen
Clubkampioenschappen op 5 juli in de Stapakker in Sevenum.
Rabo fietsdag: op 6 september werd de 1e sponsor (fiets) dag georganiseerd. Hier hebben 23 leden en ouders aan
meegedaan. Dit heeft ruim €300 opgeleverd.
Grote Club Actie: 550 loten besteld, opbrengst: €1.320,00 Voor het eerst is er een prijs gevallen op de loten: een 2persoons hotelarrangement bij Fletcher hotels. Doel: demontabele tumblin
Freerunning in Sevenum: Eind 2014 zijn er 4 inlooptrainingen geweest.
Sponsorloop 26 oktober 1e keer georganiseerd,

Het doel: demontabele tumbling, Wethouder van Sport Bob

Vorstemans heeft het geopend en samen met Ton Huijs (voorzitter)een rondje over het parcours gedaan. De totale
opbrengst: Є 1.480,=
Uitstapje turnhal Budel : op 29 december het jaarlijkse uitstapje met 90 leden! Een groot succes.
Rondvraag:
Rabofietsdag 2015 doen we mee? Ja, we organiseren een activiteit of gaan we fietsen.
Jacky is hoofdtrainer, wat als….. zij uitvalt?
Daar zijn we bezig, Jozien en Carlijn starten met gymleider 3. Bij het behalen hiervan mogen ze zelfstandig voor de groep
staan. Kevin en Ton mogen voor de groep staan en de gymvereniging van Kessel en Panningen zijn bereid in te vallen
indien nodig. Floor en Yvon gaan de jury cursus volgen en Jacky, Jury cursus deel 2.
Graag meer info over hoe/wat/traject voorselectie: Vorig jaar op vergadering besproken alleen nieuwe selectie heeft de
info niet gekregen. De desbetreffende PowerPoint presentatie wordt toe gemaild en het komt op de nieuwe site te staan.
Dorris wil het uitstapje naar de Turnhal in December weer regelen. Onze dank hiervoor.
Sluiting: 21.20 uur
Ton sluit de vergadering en bedankt iedereen. Hierna bedanken de ouders de trainer.
Voorstel datum jaarvergadering 2016: 24 maart.

Notulist: Marja

