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Neede, 9 juni 2017

Notulen Algemene Ledenvergadering 9 juni 2017
Hierbij sturen wij de notulen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 9 juni 2017
om 20.00 uur in ’t Nus.
Agenda:
1.
Opening Voorzitter
Namens het bestuur heet Ria Ruiterkamp iedereen van harte welkom op de 39ste algemene
ledenvergadering van N.C.G. de Vlearmuze.
Ria leest het jaarverslag voor. Deze is als bijlage toegevoegd aan die verslag.
2.

Notulen ALV 27 mei 2016

De notulen worden vastgesteld.
3.

Ingekomen stukken en mededelingen

Afmeldingen: Jacintha Diepenmaat
Sanne ten Have en Peter Wormgoor
Marco van Maanen
Jan Willem Wensink
Dinand Kistemaker
Mirthe Dwars
Jarno Borgelink (voorzitter de Reetkwakers)
Martine Vogt
Mark ten Barge
Johan Baars
4.

Jaarverslag Penningmeester

Nanny geeft een toelichting op de jaarrekening en op een aantal punten waarop minder inkomsten
zijn geweest. M.b.t. de gala-avond licht ze toe waarom er een verhoging van de toegangsbewijzen
noodzakelijk is. Verhoging van de lasten worden toegelicht. Dit jaar is nog wat gespaard, maar
voor komend jaar lijkt dit niet het geval. De begroting voor 2017-2018 wordt vastgesteld.
Moniek Jannink zal de penningmeesters gaan ondersteunen en controleren. Vanuit haar financiële
achtergrond, is haar bijdrage zeer welkom.
5.

Verslag Kascontrole Commissie

Jacintha en Jan Willem zijn helaas niet aanwezig, maar bij de kascontrole zijn geen
onregelmatigheden vastgesteld en zijn de cijfers goedgekeurd.
6.

Rookbeleid

Jeroen licht het voorgestelde beleid toe. Er zijn geen vragen over. Het beleid zal vanaf deze
jaarvergadering toegepast worden.

7.

Presentatie Pipistrello

Gert licht toe wat Pipistrello allemaal doet en welke keuzes zij maken. Hij wil het kort houden.
Ondanks hogere kosten, hebben ze een goed jaar gehad. Daarmee kan ook de gebruikelijke €
6.000,- overgemaakt worden aan de vereniging. Het betalen met munten op alle plekken is als
positief en veilig ervaren.
Volgend jaar willen ze de tent even groot houden. Hans Niessink heeft een onderzoek gedaan
naar veiligheid en ARBO voor Pipistrello. Dit heeft een nuttig rapport opgeleverd, met goede tips.
8.

Presentatie Activiteitencommissie

René vertelt kort over het reilen en zeilen van de AC. 17 jaar geleden begonnen in het klein en dat
is gegroeid tot wat het nu is. De professionaliteit groeit en daarbij komen met een keuzes allerlei
keuzes naar voren. Bezetting en keuze van assortiment zijn de belangrijkste. Dit jaar voor het eerst
gewerkt met een aantal mensen van buiten de vereniging en commissie zelf. Ondanks de grote
groei hebben ze een geweldig jaar gedraaid en verliep alles een stuk soepeler. M.b.t. e gala zijn er
wat ideeën om het op een andere manier in te vullen. Hierover zal met de Galacommissie
gesproken worden.
René gaat apart in op de bezetting tijdens de evenementen. Allereerst doet hij een oproep of er
mensen zijn die een bijdrage willen leveren. Daarnaast wordt ook gekeken of bijvoorbeeld de SEN
of de Pasruiters betrokken kunnen worden.
De potgrondactie is een goedlopende actie, maar het is lastig om vrijwilligers bij elkaar te krijgen.
Rendement was nu € 2.000,-, maar dit zou hoger kunnen zijn als er in alle straten was verkocht.
René roept op dat iedereen zich aanmeldt en we volgend jaar makkelijker tot een goed resultaat
kunnen komen. Verkoop in februari en uitventen in maart.
9.

Presentatie nieuw initiatief Hofdames

Jeroen geeft een toelichting op het initiatief. In bijlage 2 wordt dit verder uitgezet. Het initiatief
wordt positief ontvangen en zal vanaf volgend seizoen opgestart worden.
De oudste dansgarde, 15 tot 18 jaar, zal op sommige momenten wel aansluiten bij de jongeren om
zo wat meer aansluiting bij de jongeren en te wennen aan een evt. overgang.
10.

Presentatie nieuw initiatief Dansgarde

Het idee is om een dansgarde te starten voor meiden met………..
Liz vd Berg vraagt naar hoe de regels zullen met toetreding, geestelijk en/of lichamelijk.
Albert Kroon vraagt of er nagedacht is over het feit dat er bij activiteiten gedronken wordt en dat
mensen dan ook anders kunnen reageren op deze meiden.
Birgit vraagt of er al aanmeldingen zijn. Inmiddels zijn er al 5 geïnteresseerden, maar screening
moet nog plaatsvinden.
Denise benoemt dat ze het een geweldig initiatief is en wil evt. ook haar bijdrage leveren.
Financieel worden de subsidiemogelijkheden benut en kan het goed afgedekt worden.
Er zijn geen bezwaren. Daarmee zal het initiatief opgestart worden.
11.

Bestuursverkiezing:
Aftredend, herkiesbaar:
 Nanny Bartelink, penningmeester
 Martine Emaus, voorzitter
kinderoptochtcommissie
 Peter Knol, voorzitter TC

aftredend, herkiesbaar
aftredend, herkiesbaar
aftredend, herkiesbaar

Iedereen wordt herkozen.
Aftredend, niet herkiesbaar:
 Joke Kroon, voorzitter Galacommissie
 Bernd Heijdeman, voorzitter Jongeren

aftredend, niet herkiesbaar



en afgevaardigde PG
Jack Hauser, voorzitter Raad van 11,
Vice voorzitter

aftredend, niet herkiesbaar
aftredend, niet herkiesbaar

Stuk voor stuk wordt iedereen bedankt voor hun bijdragen binnen hun eigen commissie en de
vereniging in het algemeen! Geweldig, de betrokkenheid en beleving. Bedankt voor alles!
Functie wisseling:
Voorstel nieuwe bestuursleden:
 Marloes Morsink
 Jeroen Kettering
 Marco van Maanen
 Marco Egberink

voorzitter Galacommissie
voorzitter Jongeren
afgevaardigde PG
voorzitter Raad van 11 &
Vice voorzitter

Er zijn geen bezwaren en daarmee treden alle vier de kandidaten toe tot het algemeen bestuur.
12.

Verkiezing Kascontrole Commissie

Voor volgend jaar zal Jolien Bouwmeester toetreden tot de kascontrolecommissie en Albert Kroon
wordt reservelid.
13.

Vast stellen datum ALV 2018

In 2018 zal de algemene jaarvergadering worden gehouden op 8 juni.
14.

Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
15.

Sluiting

Leden hebben het recht voorstellen in te dienen ter plaatsing op de agenda van de Algemene
Ledenvergadering. De betreffende voorstellen dienen uiterlijk 1 week voor de vergadering schriftelijk bij
het secretariaat te zijn ingediend.
Het jaarverslag van de penningmeester is een half uur voor aanvang van de jaarvergadering
beschikbaar in ’t Nus.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur N.C.G. “De Vlearmuze”,
Jeroen Abbink
Secretaris

Bijlage:
1.
2.

Jaarverslag
Initiatief Jongeren Hofdames

