
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017 

Vergadering :  10 mei 2017 
Aanwezig: Marloes van der Heijden, Paula Hoynck van Papendrecht, Bianca Manders, Inge van Dijk, Tiny Bod, 
Ria Beekman, Ali van Stiphout, Mia van de Vleuten, Christel Koolen, Tanja van Deelen 
Notulist: Tanja van Deelen 
Locatie: Partycentrum Den Heuvel, Mierlo 

Agendapunt  Actie 

1 Opening Voorzitter heet alle aanwezigen van harte 
welkom 

 

2 Ingekomen stukken 
 

Aanvragen uren sporthal seizoen 2017/2018 
 
Subsidiebeschikking gemeente 
 

Voorzitter vraagt uren aan 
 
 

3 Verslag ALV  2016 akkoord secretaris 

4 Activiteitenverslag  Secretaris geeft toelichting op de activiteiten in 
2016, stand van zaken mbt leidsters en 
veranderingen binnen het bestuur 

 

5 Verslag penningmeester Kascommissie heeft verslag gecontroleerd en is 
akkoord. Penningmeester bedankt de leden van 
de kascommissie. 
Penningmeester stelt vast dat er sprake is van 
een financieel gezonde vereniging.  Langzaam 
teren we in op ons eigen vermogen . 

 
 
 

6 Samenstelling kascommissie Inge van Dijk treedt af. Ali van Stiphout blijft aan 
en Ria Beekmans treedt  aan. 

 

7 Samenstelling bestuur De voorzitter wil haar functie neerleggen. Er 
hebben zich echter geen kandidaten gemeld.  
Daarom treedt de voorzitter nu niet af. De 
zoektocht naar nieuwe bestuursleden gaat door. 

bestuur 

8 Actualisatie statuten De huidige statuten zijn nog van het moment van 
oprichting. Na zo’n lange tijd is het wenselijk om 
ze te actualiseren. Vanuit het bestuur wordt dit 
opgepakt. Aanwezigen zijn akkoord. 

Penningmeester/secretaris 

9 Grote Clubactie We kunnen ons weer aanmelden voor de Grote 
Clubactie. De secretaris stelt voor om niet langer 
mee te doen aan deze actie. De administratie 
(verwerken van de loten) kost erg veel tijd. Gelet 
op onze gezonde financiële positie is het 
verantwoord om te stoppen. Hiermee ontlasten 
we  het bestuur in het algemeen en de voorzitter 
in het bijzonder. Het voorstel wordt unaniem 
aangenomen. 

Bianca 

10 Uitstapje senioren Is nu nog 2-jaarlijks. Voorstel is om jaarlijks 
budget beschikbaar te stellen. Voor de overige 

Senioren groep 



leden is er ook jaarlijks een activiteit. Voorstel 
wordt unaniem aangenomen. 

11 Rondvraag Bestuur merkt op dat er vanuit leden en ouders 
weinig reactie/betrokkenheid is bij 
activiteiten/extra’s (zoals cd van de voorstelling, 
uitjes, etc). Deze zaken vragen vaak veel inzet 
van de bestuursleden.   
 
Het wordt steeds moeilijker om bestuursleden 
en docenten voor onze vereniging te vinden. De 
woensdaggroepen hebben sinds de uitvoering 
geen eigen docent meer. Dana en Birgit vangen 
de lessen op en vullen deze op een andere 
manier in. Daarnaast zien we het ledenaantal 
teruglopen.  Deze zaken samen zorgen ervoor 
dat we als vereniging kwetsbaar worden. 

 

9 Afsluiting Voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle 
aanwezigen voor hun komst 

 

 


