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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 14-09-2016
Locatie:
Aanwezigen:

1
2
3

Café De Boulevard, Hoogerheide
Zie de bijgevoegde presentielijst

Opening/
Agenda
Notulen
Mededelingen/
Ingekomen
stukken

Notulen van 02-11-2015
De notulen worden zonder aanpassingen vastgesteld.




Investeren in nieuwe aanwas trainstersgroep vanuit de club.
Er is vanuit de vereniging een aantal leden als hulptrainster
aangesteld. Ze draaien met de huidige trainsters mee om in de
toekomst mogelijk de rol als trainster te gaan vervullen. We
proberen continu te blijven vernieuwen en stimuleren om elders
nieuwe kennis op te doen. De hulptrainsters hebben onlangs
training gevolgd bij een andere vereniging en binnenkort zal Sylvia
Pistorius trainingen komen verzorgen.
Adreswijzigingen en afmeldingen a.u.b. schriftelijk doorgeven via
info@seoweb.nl.
S.E.O. is onderweg naar het 60-jarig jubileum in 2018.







Optreden Kunsten in de Monumenten in De Maagd op 13-09-2015
Algemene Ledenvergadering op 02-11-2015
Opening IJsbaan Hoogerheide op 12-12-2015
Bezoek NK Showrijden in Almere op 30-01-2016
Vrij rolschaatsen
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Activiteitenoverzicht

Het boekjaar van S.E.O. loopt van 1 juli t/m 30 juni. Daarom is de
clubactiviteit van 9 juli 2016 niet in dit overzicht opgenomen.
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Ledenverloop
& Financieel
jaaroverzicht



Toelichting winst- en verliesrekening
Het was geen showjaar, dus een redelijk rustig boekjaar. We
hebben een winst van € 1.854,28 gerealiseerd.



Toelichting balans
De vereniging had op 1 juli 2016 een eigen vermogen van
€ 31.197,--. Het bestuur is er zich ervan bewust dat het veel geld is,
maar een show kost zo’n € 20.000,- euro en daarom kunnen we
deze reserve verantwoorden. De reserve is zo groot geworden
doordat we in het verleden goede shows hebben gedraaid waarop
winst is gemaakt. We kunnen er echter niet vanuit gaan dat het
stormloopt bij de kaartverkoop en daarom begroten we niet heel
ruim op inkomsten vanuit de kaartverkoop. Het komende jaar
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willen we het vermogen iets afbouwen door ledenactiviteiten te
organiseren en een deel staat gereserveerd voor het 60-jarig
jubileum in 2018.
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Verslag &
Verkiezing
kastcontrolecommissie

Anne Brooijmans en Susan Brooijmans hebben de penningmeester
décharge verleend voor het boekjaar 2015-2016.

Bestuursverkiezing

De huidige samenstelling van het bestuur blijft ongewijzigd tot na de
show.

Anne Brooijmans zal dit jaar wederom deel uitmaken van de
kascommissie. Liesbeth Brooijmans is verkozen tot nieuw lid voor de
boekjaren 2016-2017 en 2017-2018.



Petra Snoeijers is aftredend en herkiesbaar. Petra wordt herkozen.



Marscha de Ruijter en Karin van Oevelen zijn aftredend en niet
herkiesbaar. Beide dames worden in de vergadering bedankt voor
hun inzet en krijgen een presentje.

Met het vertrek van Marscha en Karin zoekt het bestuur twee nieuwe
kandidaten (algemeen bestuursleden). Geïnteresseerd of meer informatie?
Spreek één van de huidige bestuursleden aan of stuur een e-mail naar
info@seoweb.nl.
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SEO @ SEO
(show)

Showdata
De shows vinden plaats in MFC het Kloosterhof op:
 Vrijdag 28 oktober om 20.00 uur
 Zaterdag 29 oktober om 14.00 uur
 Zaterdag 29 oktober om 20.00 uur
Trainingen en generale repetitie
Met de show in het vooruitzicht zijn er extra trainingen ingepland. De
indeling hiervan volgt z.s.m. per e-mail.
Hierbij kunnen we alvast mededelen dat er twee generale repetities zijn:
 Maandag 24 oktober, zonder showkleding in de theaterzaal
 Donderdag 27 oktober, met showkleding/licht/geluid/showvloer
in de sporthal.
Aanwezigheid
We rekenen op jullie aanwezigheid tijdens de les! Als je niet aanwezig kunt
zijn, meldt dit dan vooraf bij je trainster.
Gastoptreden
In de show geeft Sylvia Pistorius een gastoptreden.
Filmopnames Zuidwest TV
Zuidwest TV filmt zaterdagmiddag de show. Na de show zijn er dvd’s te
koop. Daarnaast komt Zuidwest TV een reportage maken voor op televisie.
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Loterij
De opbrengt van de loterij is een bijdrage aan de showkosten. We vragen
alle leden een kleine inzet om minimaal 30 lootjes à € 0,50 per stuk te
verkopen. Er zijn mooie prijzen mee te winnen. Lootjes worden uitgedeeld
bij het verlaten van de vergadering. Jullie krijgen ook allemaal een poster
mee.
Onderhoud rolschaatsen
Voor de show is het belangrijk dat je schaatsen in orde zijn. Fred Boers is
afgelopen donderdag en zaterdag geweest voor de rolschaatscontrole.
Voor onderdelen kun je bij Fred terecht, ook als je veters versleten/zwart
zijn. Zijn telefoonnummer vind je op de website.
Technische commissie
De technische commissie zoekt nog helpende handjes. De commissie is
minder technisch dan de naam doet denken. We zoeken op dit moment
nog mensen die kunnen helpen met het opbouwen. Een aantal mensen is
de week voorafgaand aan de show in sjouw met het leggen van de vloer,
het licht en geluid en de decors voor tijdens de show. Tevens doen ze de
kaartcontrole aan de deur. Ben of ken je iemand die wil komen helpen?
Laat het aan Paul weten. Alle hulp is welkom!
Sponsoren
Ben of ken je iemand die wilt sponsoren? Dan mag je dit bij Greet
aangeven.
Showkleding
Het is belangrijk om bij ’t Geleg in Ossendrecht je kleding te passen. De
kleding wordt voor je in elkaar gezet, maar zoals in het begin van het jaar
vermeld, hebben we jullie hulp nodig bij het afwerken van de kostuums.
De afgelopen jaren hebben de dames ontzettend veel kleding gemaakt,
maar vorig jaar hebben ze aangegeven echt hulp nodig te hebben bij de
afwerking. Ze draaien nu nog volop productie en naaien kilometers om
alles in elkaar te zetten. Het afwerken is eenvoudig en zou iedereen
moeten kunnen. De voorbeelden worden vooraf digitaal doorgestuurd
zodat jullie weten hoe het moet. Wanneer het afwerken kan beginnen,
weten we op het moment nog niet. We rekenen op jullie medewerking!
Kaartverkoop
Een kaartje kost € 10,- per stuk. Er zijn drie tribunes. A (kop), B en C
(zijtribunes). Kaarten worden verkocht op rij- en stoelnummer. Vanaf 17
september is de voorverkoop bij Primera Niels van Elzakker en MFC het
Kloosterhof.
Voor mindervaliden hebben we een aparte lijst en zorgen we dat ze goede
plaatsen krijgen op de eerste rij met maximaal 1 begeleider. Er dient wel
vooraf afgerekend te worden. Kaarten liggen vervolgens klaar aan de deur.
Ouders hoeven voor hun rollende kinderen geen kaartje te kopen, tenzij ze
op de tribune (een betaalde plaats) willen zitten. Kinderen die alleen voor
de pauze schaatsen, mogen na de pauze vanaf de vaste tribune in de
sporthal naar de show kijken. We adviseren echter om de kinderen te
sparen, want het is vermoeiend.
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Rondvraag

Karin van Oevelen: gelieve bloemetjes en cadeautjes pas na afloop van de
show te geven en niet direct na het nummer op de vloer. We hebben een
doorlopend verhaal en kunnen geen mensen op de vloer gebruiken.
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Sluiting

Sluiting om 20.05 uur.
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