Notulen Jaarvergadering TVS-COS
Datum: 21-04-2016

Tijd: 20.30 uur

Aanwezig:

Bekend bij secretaris

Afwezig mk.:

Bekend bij secretaris

Voorzitter:
Notulist:

I vdr Lubbe
Secretaris

Locatie: Sporthal De Postel

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Geeft aan dat er halverwege een pauze is en dat als er vragen zijn voor
de rondvraag deze tijdens de pauze ingediend kunnen worden. Er wordt dan gekeken of we deze tijdens de
rondvraag kunnen beantwoorden of tijdens de tl-vergadering moeten behandelen.

2. Jaarverslag
De secretaris leest het jaarverslag voor en maakt bekend dat Frans Verberne ‘Lid van het jaar 2015’ is
geworden.

3. Financieel jaarverslag
Iedereen krijgt van de penningmeester een financieel jaarverslag uitgereikt.
Het kopje zomerkamp wordt uitgelegd. De vereniging int de betaling die ouders doen voor ZomerKamp
(ZOKA) en betaald van daaruit weer de kosten voor het ZOKA naar de KNGU.
Wij krijgen subsidies van de gemeente Someren voor alle jeugdleden en de zaalhuur. We krijgen geen
subsidie voor de kinderen die niet uit de gemeente Someren komen.
De verwachting is dat er minder leden zullen komen. Op dit moment zien we die tendens nog niet, maar er
zijn gewoon minder kinderen geboren en dus minder kinderen die uiteindelijk naar een sportvereniging
gaan.
Afgelopen jaar hebben we voor de 2e keer meegedaan met de Jan Linders spaaractie. Als het mogelijk is om
dit aankomend jaar weer in te schrijven voor deze activiteit, gaan we dit beslist weer doen. Het is een leuke
actie die bovendien veel geld oplevert voor de verenging.
Begroting 2016
De bondscontributie is hoger begroot voor 2016. Vanaf het 4e kwartaal 2015 is de bondscontributie naar de
bond toe verhoogd. Dit komt door de situatie rondom de KNGU. We zijn met andere verenigingen in gesprek
om te kijken hoe we hier samen in verder kunnen.
Trainerskosten
De kosten voor de trainers zijn hoger begroot. De wedstrijdgroep meisjes krijgt extra leiding erbij omdat
deze groep te groot is geworden voor het aantal trainers/assistenten dat nu per training op de groep staan.
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Gelden voor activiteiten per lid
Per groep wordt er € 5,00 per kind begroot. (peildatum is 1 april) Als je 20 kinderen hebt krijg je 20 keer
€ 5,00. Dit bedrag krijg je in eigen beheer. Wel graag bonnetjes inleveren bij de penningmeester.

Turnmateriaal
Er wordt elk jaar een bedrag bepaald gereserveerd voor de aankoop voor (nieuw) materiaal. Aanvragen voor
het boekjaar moeten binnen zijn voor 1 april van dat jaar. Zijn we over het budget heen dan kun je een
aanvraag indienen voor het volgend jaar.
Mochten we groot of veel materiaal nodig hebben, zouden we e.v. ook een verzoek kunnen doen aan de
ONA of aan de gemeente om extra investeringen mee te doen voor aankoop van dit materiaal.
Kascontrole
De vereniging heeft een positief saldo op de rekening. Buiten de festiviteiten voor het 25-jarig jubileum om
komen de financiën overeen met het voorgaande jaar. Er mag gespaard/gereserveerd worden voor bepaalde
activiteiten waardoor we meer geld in kas mogen houden. Als je kunt aantonen waar het voor gebruikt
wordt is dit geen probleem.
De ledenadministratie is niet op orde. De mutaties komen nu niet (altijd) goed door, waardoor mensen
gebeld moeten worden of zij wel/niet lid zijn. Ook geven we gymlessen aan leden die geen lid zijn en dus
niet betalen. De presentielijsten moeten beter worden bijgehouden zodat deze administratie ook op orde
komt! Dus graag de presentielijsten toevoegen bij de declaraties.
De kascommissie verzoekt de vergadering om de bestuurder décharge te verlenen voor de gevoerde
financiële beleid over der periode 01-01-2015 tot 31-12-2015. Vergadering verleend décharge.

4. Voorzitter
Ingrid (voorzitter) geeft aan dat ze officieel nog geen voorzitter is. Zij moet officieel gekozen worden in de
ledenvergadering. De stemming (anoniem) geeft aan dat Ingrid unaniem als voorzitter gekozen wordt.

5. Taakverdeling
Binnenkort komt er een officiële taakverdeling van de bestuursleden, zodat de taken beter verdeeld zijn en
iedereen weet waar hij/zij moet zijn voor vragen of andere problemen.

6. Contributie vaststellen
Door de situatie rondom de KNGU (financiële zaken niet op orde) zal de contributie omhoog moeten. We
willen nu een duidelijk overzicht maken van het bedrag dat afgedragen moet worden aan de bond en welk
bedrag naar de vereniging gaat. Dit zal open gecommuniceerd worden naar alle leden van de vereniging.
We zullen een twee sporenbeleid gaan voeren. Enerzijds onze krachten bundelen met andere verenigingen
om te kijken hoe we verder kunnen. Anderzijds transparant zijn naar onze leden toe.
Er zal (waarschijnlijk) een verhoging gaan plaatsvinden in de contributie. De vergadering stemt in met een
mogelijke verhoging aangaande de bondscontributie, wel met dien verstande dat dit transparant
gecommuniceerd wordt naar de leden.

7. Leiding die geslaagd zijn
Miranda en Laura zijn geslaagd voor niveau 2 en Luuk heeft zijn jurybrevet behaald. Allen van harte
gefeliciteerd.

8. 25-jarig bestaan
Er zijn nog niet veel aanmeldingen voor de activiteit op 12 juni. Het verzoek om alle leden die uitgenodigd
zijn te stimuleren om zich aan te melden.

Jaarvergadering 2016

Pagina 2

9. Speeltuin
Op 16 juli gaan de recreanten naar de speeltuin in Helmond. Dit is voor de kinderen tot ongeveer 8 jaar,
afhankelijk in welke groep ze zitten. Kinderen krijgen binnenkort een brief mee.

10. Rondvraag
Ingrid geeft aan dat ze graag iets (thema) wil koppelen aan de jaarvergadering zodat ook leden hiernaar toe
komen. De vraag of iedereen hierover na wil denken.
Ook geeft Ingrid aan dat we moeten kijken naar potentiële kandidaten voor niveau 2 en 3 als begeleiding bij
de recreanten. Dus een oproep aan alle leiding om te kijken of er mogelijke kandidaten zijn om niveau 2 en
later niveau 3 te gaan doen.

11. Afsluiting
Ingrid bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid bij de jaarvergadering.
Sluiting jaarvergadering: 22.05 uur.
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