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Notulen van de Algemene Ledenvergadering, welke werd gehouden op dinsdag 21 april 
2015 in ’t Spilbroek aan de Bleekenweg te Neede. 
 
Aanwezig: 6 bestuursleden, 3 technische leiding, 1 lid van de kascommissie en 2 leden. 
Afwezig met kennisgeving: Hetty Harderwijk, Diana Kamperman, Lavinia Kosters. 
 

1. Opening vergadering 
Henny Lodeweeg opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 
 

2. Notulen van de ALV van dinsdag 15 april 2014 
Deze liggen ter inzage op tafel. Per abuis zijn ze niet gepubliceerd geweest op de 
website, zoals normaal gesproken gebruikelijk. 
Er wordt een vraag gesteld over de verzekering van de ouder bij de ouder & kind 
gym. Afgesproken is dat de ouder niet meer als lid bij de KNGU wordt aangemeld. 
Hierdoor is de ouder ook niet bij de KNGU verzekerd. Echter, de verzekering van de 
KNGU geldt als aanvullend. De verzekering van de betreffende ouder wordt altijd als 
eerste aangesproken. Hierdoor levert dit geen risico op.  
Daarnaast is het lang niet altijd de ouder van het kind die meegaat. Vaak is opa of 
oma of een oppas aanwezig. Aangezien die niet als lid (met naam en toenaam) zijn 
vernoemd, geldt de verzekering van de KNGU niet. 
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen en wordt het verslag goedgekeurd. 

 
3. Jaarverslag van de secretaresse 

Het jaarverslag ligt ter inzag op tafel. Henny geeft aan blij te zijn met de jonge 
aanwas bij de leiding. We zijn blij met onze nieuwe ledenadministrateur;  Erwin 
Eijsink. 
Er zijn geen vragen over het verslag. Het verslag wordt vastgesteld. 

 
4. Financieel verslag van de penningmeester 

Het financieel jaarverslag laat een positief saldo van € 4524,- zien. 
We zijn scherp op lesuren die niet uitkunnen en hebben er, helaas, een aantal 
moeten stoppen. Daarnaast hebben we in 2014  € 743,- aan sponsorgeld opgehaald. 
Ook de uitvoering was een succes. De lotenverkoop heeft bijgedragen aan een 
positief financieel resultaat. 
Hoewel de begroting voor 2015 een klein negatief bedrag laat zien, hebben we 
besloten de contributie niet te verhogen. N.G.V. wil een toegankelijke vereniging 
blijven voor iedereen. 

 
5. Verslag van de kascommissie 

Mevrouw J. Kettering en mevrouw A. Bruntink. 
Mevrouw Bruntink is aanwezig namens de kascommissie. Ze hebben alles 
gecontroleerd en het zag er keurig uit. Complimenten aan de penningmeester. 
Mevrouw Bruntink blijft nog een jaar in de kascommissie. Mark Hondelink biedt zich 
aan volgend jaar te helpen. 
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6. Begroting 2015 
Deze is uitgebreid besproken bij punt 4. Begroting is hierbij aangenomen. 
 
 
 
 
 

7. Bestuursverkiezing 
Mark Hondelink neemt na 30 jaar lidmaatschap en vele jaren in het bestuur als 
materiaalman afscheid. Henny bedankt Mark namens het bestuur, de leiding en de 
leden voor zijn vele jaren van inzet. Hij overhandigt een bos bloemen en een bon als 
dank. 
 
De functie van voorzitter is nog steeds vacant.  
De functie van secretaresse is vacant. Deze is vrijgekomen door het overlijden van 
Karin Redeker oktober vorig jaar. 
Tijdens de NGV4FUN dag op zaterdag 23 mei worden er flyers opgehangen om de 
aandacht van (ouders van) leden erop te vestigen. 
 

8. Mededelingen van het bestuur 
Jeannette merkt op dat, gezien de over het algemeen beperkte opkomst bij de 
ledenvergadering, het misschien een idee is een volgend jaar schriftelijk 
verantwoording af te leggen aan de leden. Dit wordt nader onderzocht. 
 

9. Rondvraag 
Adrianne meldt dat we dit jaar met een leuke sponsoractie komen. 
In samenwerking met Elite gaat NGV barbecue pakketten verkopen. Bedoeling is dat 
de (jeugdige) leden bij familie, buren e.d. de pakketten gaan verkopen. Deze kunnen 
dan op 20 juni (de dag voor vaderdag) bij Elite afgehaald worden en bezorgd. 
Op 19 juni is er dan nog hulp nodig met het inpakken van de pakketten. Adrianne 
gaat hier achteraan. 
Nadere informatie volgt nog. Dit kan een leuk bedrag voor de clubkas opleveren. 
De aanwezigen reageren enthousiast op het plan. 

 
10. Sluiting 

Henny sluit om 20.42 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen. 
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