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MS TEAMS
Paul Backx, Jeffrey van Meer, Phoebe van Ballegooijen, Carola Verbraak,
Iris Meeuwsen, Jeroen Geers, Maartje Geers, Esmée Hertogh, Kari
Stolting, Jennifer Krijger, Petra Snoeijers, Wendy Buis, Annemie van
Lakwijk, Liesbeth Brooijmans, Martine Backx
/

Opening/
Agenda
Notulen

De voorzitter heet iedereen welkom.

Mededelingen/
Ingekomen
stukken

a. Covid-19
Tot grote teleurstelling kon onze show niet doorgaan. Langs deze weg
willen wij nogmaals onze dank uitspreken aan alle leden en
vrijwilligers. Laten we onze pijlers richten op 2022. We hebben er het
volste vertrouwen in dan gezamenlijk een grootse show neer te zetten!

Notulen 29-11-2019
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

De trainingen zijn inmiddels weer (in aangepaste vorm) hervat. We
volgende ontwikkelingen nauwgezet en informeren jullie als dit
gevolgen heeft voor de trainingen.
b. Rolschaatscontrole
In voorbereiding op de show vindt altijd een rolschaatscontrole plaats.
Tijdens de training controleren de trainsters of jullie doppen nog
volstaan of verplicht vervangen moeten worden (om beschadigingen
aan de vloer te voorkomen). Voor controle van je rolschaatsen kun je
contact opnemen met Fred Boers: 06-55300234
c. Digitale Quiz
Voor de avondgroepen en vrijwilligers zal er een digitale quiz worden
georganiseerd. Meer informatie hierover volgt per mail.
d. Adreswijzigingen, afmeldingen
Gelieve deze schriftelijk door te geven via info@seoweb.nl
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Activiteitenoverzicht

Vanwege Covid-10 vonden laatste activiteiten plaats in najaar 2019.
• Buiten schaatstocht
• Ledenvergadering
• Opening & schaatslessen ijsbaan Hoogerheide
• Vrij rolschaatsen
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Ledenverloop
& Financieel
overzicht

Ledenverloop
Het ledenaantal is stabiel. De afgelopen periode hebben we nieuwe leden
mogen verwelkomen. Op dit moment telt de vereniging 134 leden.
Financieel overzicht
Het boekjaar 2019-20 is afgesloten met een klein verlies van € 115,80.
Verklaring hiervoor is dat er wel showkosten zijn gemaakt voor de
kleding, maar geen inkomsten zijn geweest.
Als geluk bij een ongeluk laaide Covid-19 in het voorjaar op, waardoor
grote financiële verplichtingen niet zijn aangegaan en de showreserve
hieraan niet is opgegaan.
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Verslag &
Verkiezing
Kascontrolecommissie

Danae Geelhoed en Roel van den Magdenberg hebben de kascontrole
uitgevoerd. Het bestuur wordt decharge verleend.

Bestuursverkiezing

Huidige samenstelling
• Paul Backx is verkozen t/m 2021.
• Jeffrey van Meer is verkozen t/m 2021.
• Wendy Buis is verkozen t/m 2021.
• Carola Verbraak is verkozen t/m 2022.
• Petra Snoeijers is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
• Esther Mulder is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
• Iris Meeuwsen is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.

Danae is aftredend als lid van de kascommissie. De Algemene
Ledenvergadering stelt Jeroen Geers aan tot nieuw lid.

De Algemene Ledenvergadering tekent geen bezwaar en gaat akkoord met
de herbenoeming van Petra Snoeijers en Esther Mulder.
Daarmee komt er één algemene bestuursfunctie vacant. Voor meer
informatie en interesse kun je contact opnemen met Jeffrey via
info@seoweb.nl
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Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de
vergadering om 19.50 uur.
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