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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 08-11-2018
Locatie:
Aanwezigen:
Afmeldingen:
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MFC het Kloosterhof, Hoogerheide
Zie presentielijst
Fenna Schetters, Bas Broosus

Opening/
Agenda
Notulen
Mededelingen/
Ingekomen
stukken

De voorzitter heet iedereen welkom.
Notulen 01-04-2018
De notulen worden zonder aanpassingen vastgesteld.
•
•
•
•
•
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Activiteitenoverzicht
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Ledenverloop
& Financieel
overzicht

De dvd’s van de show zullen binnenkort beschikbaar zijn en kosten
€ 15,00. Meer informatie volgt.
Binnenkort is het mogelijk om, op eigen kosten, een shirt van de
vereniging te bestellen.
Op 17 februari organiseren we een uitje naar Disney On Ice. Meer
informatie volgt.
We werken tot eind van het jaar met een tijdelijk trainingsschema.
Tot die tijd wordt er niet geschoven in de groepsindeling.
Adreswijzigingen en afmeldingen schriftelijk bij het secretariaat.

• Hap & Trap Fietstocht 30 september 2017
• Ledenvergadering 25 oktober 2017
• Rollerdisco 17 november 2017
• Opening & Schaatslessen
• IJsbaan Raadhuisstraat december 2017
• Optreden Wouw on Ice 30 december 2017
• Jumbo Sportplaatjes voorjaar 2018
• Jubileummarathon 31 maart - 1 april 2018
• Ledenvergadering 1 april 2018
• Vrij Rolschaatsen
Ledenverloop
Het ledenaantal bij SV-6 is inclusief de wachtlijst.
Financieel overzicht
Er is het afgelopen boekjaar een verlies van € 11.000. Verklaringen
hiervoor zijn:
• De aanschaf van geluidsinstallaties en laptops;
• Meer zaalhuur vanwege het nieuwe trainingsschema;
• De kosten voor het jubileumweekend (waar een reservering voor was
getroffen);
• De aanschaf van vesten voor onze leden;
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•

Veel showkosten zijn al geboekt in het oude boekjaar, terwijl de
inkomsten pas worden geboekt in het nieuwe boekjaar.

De reserve is benodigd om de showkosten van circa € 20.000 te dekken als
deze op het laatste moment niet kan doorgaan en de kosten al zijn
gemaakt.
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Verslag &
Verkiezing
Kascontrolecommissie

Liesbeth Brooijmans en Carola Verbraak hebben de kascontrole
uitgevoerd en correct bevonden. Liesbeth is aftredend als lid van de
kascommissie. De Algemene Ledenvergadering stelt Danae Geelhoed aan
tot nieuw lid.
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Contributieverhoging

Het bestuur stelt voor om de contributie per 1 januari 2019 te verhogen
van € 24,00 naar € 29,00 per kwartaal. Redenen:
• Sinds dit jaar extra opslagkosten voor de vloer en showkleding.
• Stijgende huurkosten in verband met het nieuwe trainingsschema
(meer trainingsuren).
Er zijn geen bezwaren en de Algemene Ledenvergadering neemt het
voorstel aan.
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Bestuursverkiezing

In tegenstelling tot de uitnodiging is Petra op dit moment niet herkiesbaar,
maar verkozen tot en met 2019.
Roel, Jeffrey en Paul zijn herkiesbaar. Er hebben zich geen andere
kandidaten gemeld.
•
•
•

Roel van den Maegdenberg stelt zich voor de duur van 1 jaar
herkiesbaar als algemeen bestuurslid. Roel wordt herkozen.
Jeffrey van Meer stelt zich herkiesbaar als secretaris en wordt
herkozen.
Paul Backx stelt zich herkiesbaar als voorzitter en wordt herkozen.

We zoeken kandidaten voor twee algemene bestuursfuncties. Roel en
Petra stoppen in 2019 als bestuurslid. Deze functies zijn met name gericht
op de technische commissie, kleding en PR. Voor informatie kun je terecht
bij Jeffrey (info@seoweb.nl / 06-50597578)
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Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

10

Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de
vergadering om 20.27 uur.
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