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Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20-12-2021
Locatie:
Aanwezigen:

Afmeldingen:
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MS TEAMS
Paul Backx, Jeffrey van Meer, Phoebe van Ballegooijen, Carola Verbraak,
Wendy Buis, Annemie van Lakwijk, Liesbeth Brooijmans, Arnold
Rosema, Ronald Loman, Susan Brooijmans, Esther Mulder, Ursula
Nuijes
/

Opening/
Agenda
Notulen

De voorzitter heet iedereen welkom.

Mededelingen/
Ingekomen
stukken

a. Covid-19
Tot nader bericht vervallen de trainingen.

Notulen 20 november 2020
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

b. Rolschaatscontrole
In voorbereiding op de show vindt altijd een rolschaatscontrole plaats.
Vanwege het vervallen van de show in 2020 heeft deze controle niet
plaatsgevonden. Voor controle van je rolschaatsen kun je contact
opnemen met Fred Boers: 06-55300234
c.

Ledenstop
Vanwege de show in 2022 hanteren we per 1 januari een ledenstop en
wordt de groepsindeling bevroren.

d. Adreswijzigingen, afmeldingen
Gelieve deze schriftelijk door te geven via info@seoweb.nl
Bij afmeldingen na 1 maart 2022 wordt, zoals gebruikelijk, een
onkostenvergoeding van € 50,00 voor showkosten in rekening
gebruikt.
e. Show 2022
De show zal plaatsvinden op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober. Data
extra trainingen worden binnenkort via de mail gedeeld. De generale
repetities zijn maandag 24 en donderdag 27 oktober. Aan iedereen het
verzoek om elke training aanwezig te zijn, voor jezelf en groepsleden!
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Activiteitenoverzicht

Vanwege Covid-19 waren de activiteiten beperkt:
• Ledenvergadering op 20 november 2020
• Vrijwilligersbingo op 29 januari 2021
• Buiten rolschaatsen
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Ledenverloop
& Financieel
jaarverslag

Ledenverloop
Het ledenaantal is de afgelopen 10 jaar stabiel. Ondanks Covid-19 zijn er
relatief weinig leden gestopt. De zaterdagochtendgroepen zijn goed
vertegenwoordigd.
De afgelopen periode hebben we nieuwe leden mogen verwelkomen. Op
dit moment telt de vereniging 124 leden.
Financieel jaarverslag
We hebben een klein verlies van € 154,21. Vanwege Covid-19 zijn er veel
trainingen vervallen. De zaalhuur is verrekend en de subsidie is 100%
toegekend. Leden hebben 1,5 kwartaal geen contributie betaald.
Op de balans is ‘Voorraad SEO’ als nieuwe regel opgenomen. In 2021 zijn
er basispakken voor de show aangeschaft, welke meerjarig gebruikt
worden.
Een show kost circa € 20.000, vandaar de showreserve van € 18.000.
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Verslag &
Verkiezing
Kascontrolecommissie

Roel van den Maegdenberg en Jeroen Geers hebben de kascontrole
uitgevoerd en decharge verleend aan het bestuur.

Bestuursverkiezing

Huidige samenstelling
• Paul Backx is aftredend en herkiesbaar
• Jeffrey van Meer is aftredend en herkiesbaar
• Wendy Buis is aftredend en herkiesbaar
• Carola Verbraak is benoemd t/m 2022.
• Petra Snoeijers is benoemd t/m 2023
• Esther Mulder is benoemd t/m 2023
• Vacant, algemeen bestuurslid. Kandidaat: Arnold Rosema

Roel is aftredend als lid van de kascommissie. De Algemene
Ledenvergadering stelt Susan Brooijmans aan tot nieuw lid.

De Algemene Ledenvergadering tekent geen bezwaar en gaat akkoord met
de herbenoeming van Paul Backx, Jeffrey van Meer en Wendy Buis, en
Arnold Rosema treedt toe tot het bestuur.
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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 19.45 uur.
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