Notulen jaarvergadering 23 maart 2017

Aanwezig:
23 ouders van leden
Bestuur en kader
Opening
Onze voorzitter, Bianca v/d Berg, heet iedereen van harte welkom.
We beginnen met een demonstratie van de Dansgroepen van Linda, een zeer geslaagd optreden en de
dansers krijgen een zeer verdiend applaus.
Notulen jaarvergadering 24-03-2016
Deze zijn goedgekeurd.
Het Jaarverslag 2016
Via een PowerPoint presentatie, hebben we het jaar doorgelopen.
Financieel overzicht 2016
Hier werden de exploitatierekening en het financieel overzicht / balans 2016 getoond en doorgenomen.
De Kascommissie bestaat uit: Sivia Minten, Paul Hermans en Cindy Austen
De controle over het boekjaar 2016 vond plaats op 20 maart 2017:
“De kascommissie heeft verklaard dat de stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het
bestuur en de toestand van de vereniging. Het advies van de kascommissie is om de algemene
ledenvergadering toestemming te vragen om het bestuur, inclusief interim penningmeester te dechargeren
voor hun beleid in 2016”
Deze toestemming wordt verleend door onze leden en het bestuur is gedechargeerd.
Bestuursverkiezing
Volgens schema stelt ieder bestuurslid zich iedere 3 jaar verkiesbaar.
Dit jaar is herkiesbaar : Marja Janssen-Hiemstra (Secretaris)
Marja Janssen-Hiemstra wordt herkozen en het huidige bestuur blijft aan tot de ledenvergadering in
maart 2018.
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Begroting, Ledenbestand en visie 2017
De begroting is besproken en goedgekeurd door de leden
Ledenaantallen:
Januari 2016: 318 leden
Januari 2017: 392 leden
Visie 2017:
Stabiliseren van de ledenaantallen. Focus op kwaliteit van trainingen en verder opleiden van kader.
Verhuizing naar vaste locatie binnen Kruisweide. Samenwerken met andere partijen daar waar kan en het
een meerwaarde brengt voor alle partijen. Vieren van 10 jarig jubileum HOSEMA!
Contributiebeleid
KNGU heeft de afdracht miv 2017 voor jeugdleden verhoogd met 56 cent per jaar en voor kaderleden met
68 cent per jaar.
per jeugdlid: 20,80€ per jaar (was 20,24€)
per kaderlid: 25,40€ per jaar (was 24,72€)
In 2016 is het contributiebeleid van HOSEMA transparant gemaakt zodat leden precies inzichtelijk hebben
wat er afgedragen moet worden en indien KNGU verhoogd dit 1 op 1 doorgezet kan worden.
Dit zal dus ook met bovenstaande verhoging gebeuren miv 2e helft seizoen 2017/2018, 01/02/2017.
10 jarig bestaan HOSEMA
17 augustus 2017 bestaan we 10 jaar!
Dit gaan we vieren met alle leden:
- Jubileumweekend 8/9/10 september 2017
- Freerunning / dans / turnen
- Alle leeftijden doen mee!
- Locatie blokhut Sevenum
- Gezamenlijk moment met alle leden samen!
Meer informatie volgt
Afsluiting
Dank aan alle helpende handen, kader, bestuur en kascommissie.
Dank aan ouders/verzorgers van jeugdleden die hier aanwezig waren.
Volgende jaarvergadering:

8 maart 2017 om 19.30 uur in de Leste Geulde
Adres: Noordsingel 75, 5961XW in Horst

Notulist: Marja Janssen
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