Notulen Jaarvergadering TVS-COS
Datum: 09-05-2017
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Bekend bij secretaris

Afwezig mk.:

Bekend bij secretaris

Voorzitter:
Notulist:

I vd Lubbe
Secretaris

Locatie: Sporthal De Postel

1. Opening door de voorzitter
Voorzitter heet iedereen van harte welkom en geeft aan dat agendapunt 8 wordt verschoven
naar punt 4.
2. Notulen jaarvergadering 2016
De notulen van 2016 wordt goedgekeurd.
3. Verslag secretaris
Jaarverslag wordt voorgelezen en de opstekers van het jaar wordt bekend gemaakt. Dit jaar
zijn dat Iris van der Weerden en Esther Bouwmans.
8. Jubilarissen
Dit jaar hebben we de volgende jubilarissen.
- Eline van Bommel 12,5 jaar toespraak
- Femke Bankers 12,5 jaar toespraak
- Esther Bouwmans 12,5 jaar toespraak
- Maud Sonnemans 12,5 jaar toespraak
Deze jubilarissen hebben bloemen en een ijsbon gekregen.
- Netty Wijffelaars 25 jaar toespraak
- Kees Verstappen 25 jaar toespraak
Deze jubilarissen hebben een speldje gekregen van de KNGU, bloemen, een pen en een
cadeaubon van de vereniging.
4. Verslag financieel adviseur
Jaarverslag wordt uitgedeeld ter inzage. Er komen vragen over zomerkamp, verhuur
tumblingbaan en spelmateriaal. Deze vragen worden beantwoord en opgehelderd.
Er wordt een vraag gesteld over de kruizen e.d. die op het materiaal geschreven/geplakt
worden dat afgekeurd is. Er wordt aangegeven dat er inderdaad niet meer op onze
materialen geschreven/geplakt mag worden. Dit wordt in overleg met de gemeente
veranderd. Zij mogen alleen aangeven wat er mis is/vervangen moet worden.
Grote ballen, er zijn er twee stuk. Kunnen hier nieuwe voor in de plaats komen?
50+ groep wil graag meer balansmateriaal ter beschikking hebben.

5. Verslag kascontrole commissie
Donderdag 13/04 kascontrole. Eigen vermogen gestegen. Positieve investering gedaan. De
bondscontributie is gestegen. Door verhoging van de contributie zijn er geen grote
verschillen. Leiding kan niet meer dan €150,00 per maand worden uitbetaald. Anders moet
hier belasting over betaald gaan worden. Piet Berens geeft aan dat we hier op moeten gaan
letten.
Kim en Afke doen volgend jaar weer de kascontrole.
Is er een begroting? Ja, penningmeester geeft toelichting.
Is subsidieaanvraag mogelijk voor leden buiten Someren? Dit moet gevraagd worden bij de
gemeente waar de leden vandaan komen. Niet geschoten is altijd mis.
De begroting is sluitend. Hoe zit het dan met de “te” gezonde vereniging? Grote uitgaven
worden besproken en bekeken of ze in het volgende boekjaar mee kunnen.
Wordt afschrijving van materiaal meegenomen? Ja.
Investering leiding: er wordt geïnvesteerd in leiding door er voor te zorgen dat ze
gediplomeerd voor de groep staan. Vergoedingen kunnen niet omhoog omdat ze anders
boven de vrijwilligersbijdragen uitkomen.
6. Bestuursverkiezing
Ingeborg Lijftocht-Verschuren en Maria van Lieshout zijn aftredend en herkiesbaar. Ingeborg
en Maria blijven binnen het bestuur actief.
7. Vaststellen contributie B-selectie
Contributie wordt stapsgewijs verhoogd. Dit wordt gelijk getrokken met de B-selectie
jongens. Ook wat betreft uurtarief wordt dit gelijk.
9. Leiding die geslaagd is
We blijven alert op leden die een opleiding willen doen. Leiding wordt gevraagd dit mee in de
gaten te houden. Als je iemand weet, laat dit dan weten.
10. Prestaties wedstrijdgroepen
Voor de meiden is het einde bijna in zicht.
Wedstrijd jongens: zij hebben één keer een landelijke wedstrijd in Amsterdam geturnd en
drie turners deden mee met de toestelfinale.
Wedstrijd meisjes: Maud van Zoggel is naar het NK in Almelo geweest, tijdens de grote
wedstrijd op 20 en 21 mei zijn er veel turnsters actief, binnen de competitie kan zowel de
onderbouw als de bovenbouw kampioen worden.
11. Komende activiteit
Op 20 en 21 mei wordt de Grote wedstrijd georganiseerd. Hier zullen ongeveer 220 turnsters
aan mee doen.
Het diplomaturnen zal plaatsvinden op 17 juni.
12. Rondvraag
Bianca bedankt de vereniging voor de bos bloemen. Wat gaat er gebeuren met de
dinsdagavond? We hebben de zaal nog steeds gereserveerd. Het blijft onze aandacht
houden om hier invulling aan te geven. We doen ons best.

Willie geeft aan dat de groep ouder aan het worden is. Er zijn weinig tot geen 50+-ers meer.
Ze wil graag een keer samen om tafel om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Misschien
geen compleet lidmaatschap, maar een “10-rittenkaart”?
Angelique geeft aan dat we eens moeten denken aan freerunnen. In Asten is het er al.
In het contact wordt niet meer zo veel gepubliceerd. Nu Deurne erbij is gekomen doet ’t
contact minder aan uitslagen plaatsen. En er wordt verdeeld binnen de verenigingen wie een
plaatsje krijgt in de krant.
Erica meldt dat Julia van Dijk gestopt is als hulpje. Julia wil wel graag niveau 1 afmaken. Isa
Thijs en Sem Vossen zijn begonnen met helpen. Uiteindelijk wil Erica ze ook niveau 1 laten
halen.
Leef sportief ervaart Erica als chaotisch, ze heeft kinderen in de les gehad die eigenlijk bij
Angelique hadden moeten komen. Ook is het niet voor iedereen duidelijk in welke sporthal
ze moeten zijn.
Wanneer wordt de brief voor het diplomaturnen uitgedeeld? Luuk gaat hier mee aan de slag.
Maria L geeft aan dat alle leden €5,00 krijgen. De leiding moet vooraf aangeven wat ze gaan
doen en wanneer. Zo voorkomen we misverstanden over rekeningen die ingediend worden.
13. Sluiting
Voorzitter bedankt iedereen voor de komst. Einde 22.16 uur.

