Notulen Algemene ledenvergadering van 27 maart 2014
Aangemeld: 16 ouders van jeugdleden (voornamelijk van selectie en recreatief turnen).
Verder aanwezig: kaderleden en bestuur
Ton opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Via een PowerPointpresentatie worden alle agendapunten doorgelopen.
Notulen algemene ledenvergadering 14 maart 2013 worden goedgekeurd.
Jaarverslag 2013:
Nieuwjaarsbijeenkomst: 25-01
Algemene jaarvergadering: 14-03
Clubkampioenschappen: 22-06
Vrijwilligersavond: 22-06
Talentenjacht Plus met circus Renz: 12-11
Uitstapje turnhal Budel: 27-12
Kevin en Ton hebben hun licentie gymleider 3 behaald.
Jacky: bijscholing gymmie-turnen.
Gestart met gymmie-turnen.
Het keurmerk Beweegdiploma gekregen van KNGU (voor peuters en kleuters)
Selectiegroep heeft een aantal wedstrijden geturnd met stijgend resultaat.
Meegedaan aan project KERNgezond en PadXpress
Grote Club Aktie: we hebben 575 loten verkocht, opbrengst: €1248,95
Pegasus (springtoestel) en Dorack-frame (multifunctioneel klim en klauter toestel)
aangeschaft.
Verhuizing van de Stapakker naar de Kruisweide in Sevenum.
Financieel verslag (balans, exploitatieoverzicht en kascommissie)
Ze zijn een avond bij Berd geweest en hebben de boeken en computer nagekeken: Berd had alles
netjes op orde. Er zijn geen verdere vragen of aanmerkingen, de goedkeuring van de algemene
ledenvergadering strekt het bestuur tot decharge voor het gevoerde beleid.
Tip: neem de indexering van de zaalhuur mee in het kostenoverzicht.
Kascontrolecommissie 2015: Daphne de Laat, Dorris Dellevoet, Sylvie MInten.
Bestuursverkiezing (vacature)
Nick wordt gekozen en Marja herkozen in het bestuur.

Op site s.v.p. de wedstrijden van de selectie vermelden, kun je gemakkelijk vinden wanneer er waar
wedstrijden zijn (kunnen anderen ook komen kijken).
Wil er iemand de site bijhouden?
De selectie boekt zeer goede resultaten! Dit is goede PR voor onze club.
Er is geen PR geweest over de mogelijkheid voor steunende leden.
Dit is vorig jaar tijdens de algemene ledenvergadering besproken en opgenomen in het huishoudelijk
reglement. Gaan we komend jaar beter onder de aandacht brengen
Er wordt een hele tijd gesproken over de kosten van de (voor)selectie: b.v. overlap in de warming-up.
Dit wordt meegenomen in de bestuursvergadering en komen we op terug voor het nieuwe seizoen
begint. Opletten dat TK3 in Sevenum ook echt om 12.50 uur begint. Hierover is niets concreets
afgesproken.
Brainstormen om meer geld binnen te krijgen:
Kunnen we geld proberen te krijgen uit b.v. het Prins Bernardfonds?
B.v. logo van een bedrijf op uitgaande mail.
We kunnen alle leden aanschrijven om te vragen of zij sponsoren weten voor Hosema.
Het bestuur gaat weer bij elkaar zitten en alle aangedragen opties bespreken.
Oprichting tweede vereniging:
Dit is praktisch bijna onmogelijk, gelden vanuit het recreatie turnen, kunnen dan niet ten goede
komen aan het selectie turnen en visa versa.
Het bestuur voelt weinig voor het oprichten van een tweede vereniging. Het lidmaatschap bij de NKS
blijkt geen vrijstelling te geven om niet bij de KNGU aangesloten te zijn. We zien het maar positief dat
we twee jaar geluk hebben gehad maar er nu niet meer aan ontkomen om al onze leden weer aan te
sluiten bij de KNGU. Conclusie van de vergadering om ons weer aan te sluiten met alle leden bij de
KNGU.
Contributie:
Het bestuur stelt een contributieverhoging voor van 8% om de vereniging financieel gezond te
houden. De verhoging heeft direct te maken met de terugkeer naar de KNGU, de contributie m.i.v.
het nieuwe seizoen wordt: Peuter-, kleuter gym en recreatieve turnkids € 65,-- ; Masters80,-- ;
Freerunners 98,-- en (voor)selectie 130,=. De afdracht per lid aan de KNGU per jaar bedraagt voor
leden <16 jaar: 14,97 en leden > 16 jaar: 19,22
Nadat alle vragen zijn beantwoordt stemmen alle aanwezigen voor de verhoging. Via de mail hebben
2 leden tegen de contributieverhoging gestemd. Met een meerderheid aan voorstemmers wordt de
contributieverhoging aangenomen. De nieuwe contributie zal in september 2014 voor de 1ste keer
worden geïncasseerd.

Activiteiten
Door aansluiting van alle leden bij de KNGU is het voor de recreatieve turnster mogelijk om deel te
nemen aan door hun georganiseerde turnontmoetingen.
De demodag en het bezoek aan de turnhal zijn zo goed bevallen, dat we deze activiteiten graag vast
opnemen in ons aanbod.
Samenwerking met andere verenigingen of de oprichting van een omnivereniging blijft op de agenda
staan.
Rondvraag:
* Via mail (Arjanne van ‘t Klooster) komt het voorstel om de zaal, met tribune, bij ’t Brugeind in
Meerlo als optie te nemen omdat de Kruisweide helaas geen tribune heeft gekregen zoals wij hem
verwacht hadden. Gezien de ligging en de “grote volksverhuizing” van de materialen /toestellen zien
we hier toch vanaf.
* Zaalhuur, het is en blijft lastig om alle trainingen in een zaal te huisvesten, dit heeft o.a. te maken
met het beleid van de gemeente rondom het verhuren (rechten van verenigingen). Ook dit blijft een
aandachtspunt voor ons waar we ons voor in blijven zetten.
* 6 september fietsdag van de Rabobank
Door deel te nemen aan deze fietstocht kan er €400,- opgehaald worden voor de vereniging als er 25
deelnemers zijn voor deze tocht. De aanwezige ouders gaven wel aan dat dit haalbaar is en zeker
geprobeerd moet worden. Het bestuur zal dit uitzetten naar onze leden en hun ouders. Er wordt
goed gekeken hoe deze mail opgesteld wordt zodat er zoveel mogelijk leden enthousiast worden om
deel te nemen.
* Voorselectie:
Deze groep traint 2 x per week maar er wordt aangegeven dat de kinderen de uitdaging missen in de
training, zij zijn ook nog te jong om deel te kunnen nemen aan wedstrijden. Mogelijkheid om
vriendschappelijke wedstrijden te organiseren onderzoeken om zo een extra stimulans te geven?
Jacky geeft aan dat dit bewust niet gedaan is dit jaar omdat tijdens een vriendschappelijke wedstrijd
of een turnontmoeting dit jaar nog met de “oude “ oefenstof geturnd wordt. Omdat de meiden uit
de voorselectie volgend seizoen wel wedstrijden gaan trainen wordt er dit jaar al geïnvesteerd in de
nieuwe oefenstof zodat volgend seizoen het niet te moeilijk is voor deze dames.
* Kan het wedstrijdschema opgenomen in de berichtgeving in de diverse lokale blaadjes met
vertrektijden e.d.?
Dat kan zeker, net zoals de verslaglegging na de wedstrijden als deze op tijd (maandagavond 22 uur)
aangeleverd worden kunnen deze meegenomen worden en geplaatst. Er kunnen met de ouders van
de selectieleden afspraken gemaakt worden over het schrijven en aanleveren van de
wedstrijdverslagen.

* Waarom is Hosema niet terug te vinden in de social media?
Na vorige jaarvergadering hebben zich hiervoor een aantal mensen gemeld die deze taak wel op zich
wilde nemen, echter nadat we hen benaderd gaven ze aan niet meer geïnteresseerd te zijn.
Suggestie om de freerunners te benaderen, zij zitten tenslotte in de leeftijdscategorie die actief en
thuis zijn in de social media.
Inhorst.nl wordt genoemd als een site waar veel vereniging op te vinden zijn. We zullen ons hierin
verdiepen en kijken of we ook gebruik kunnen maken via deze site.
Mochten er nog mensen zijn die namens Hosema actief willen zijn op de social Media dan kunnen zij
zich melden bij het bestuur.

Tot slot kunnen we concluderen dat er nog voldoende punten zijn waar het bestuur van Hosema mee
verder kan.
De volgende algemene ledenvergadering wordt gepland op donderdag 26 maart 2015, locatie wordt
nog bepaald.

Ton dankt iedereen voor hun aanwezigheid en bijdrage en sluit de vergadering.

