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Notulen Ledenvergadering 4 april 2017 

Aanwezig: 5 leden en Henny, Adrianne, Imelda, Erwin, Jeanette, Lisette, 

Sonja. Lavinia en Ellen gaven op het moment van de vergadering les. 
  

 

1. Opening door H. Lodeweeg 

 

2. Notulen van de ALV van dinsdag 13 april 2016  

Notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Jaarverslag van de secretaris  

Jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld 

 

4. Financieel verslag van de penningmeester B. Bartelink 

Financieel verslag wordt vastgesteld. 

 

5. Verslag van de kascommissie 

Mark Hondelink en Marieke Brinkhof hebben de kas in orde bevonden. 

Ze geven complimenten aan de penningmeester voor het zorgvuldig 

bijhouden van de financiën. Marieke zal volgende jaar ook nog zitting 

hebben in de kascommissie. Corry ten Voorde neemt ook plaats in de 

kascommissie. 

 

6. Begroting 2017.  

De begroting wordt goedgekeurd. 

 

7. Huishoudelijk Reglement  

Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd. 

 

8. Bestuursverkiezing. 

De bestuursfunctie voorzitter is nog steeds vacant.  

 

Erwin Eijsink treedt af als bestuurslid. Hij zal tot de zomervakantie de 

ledenadministratie verzorgen. Ursula ten Hoopen zal de 

ledenadministratie overnemen. 

 

Henny treedt af als bestuurslid. Hij zal indien nodig nog hand- en 

spandiensten verlenen. Hij wordt namens de Needse 

Gymnastiekvereniging hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet. 

Henny verzorgde jarenlang de ledenadministratie en zat later de 

bestuurs- en ledenvergaderingen voor. Hij ontvangt een bos bloemen 

met een cadeaubon. 

 

Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. 
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Het is belangrijk om op zoek te blijven naar een voorzitter voor de NGV. 

Hiervoor dienen mensen persoonlijk benaderd te worden. Adrianne zal 

dit punt ook meenemen in de TC. 

 

9. Mededelingen van het bestuur 

De bondscontributie zal apart per kwartaal worden berekend. 

Bondscontributie: tot 16 jaar per kwartaal € 5,20 16 jaar en ouder per 

kwartaal € 6,35 

Daarnaast wordt de contributie voor leden als volgt : 

Jeugd €12,-, volwassenen, dans, ouder en kind €14,-  

Elk volgend uur €7,50- en elk volgend half uur €4,-.  

 Voorstel wordt door de ledenvergadering aangenomen. 

Hart voor de Achterhoek: Wij doen mee aan de Rabobankactie Hart 

voor de Achterhoek. Van 9 tot en met 26 mei kunnen leden 

van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek stemmen 

op verenigingen en stichtingen die zij een warm hart 

toedragen. Iedere stem is geld waard en daarvoor 

hebben wij de hulp van de leden nodig. 
 

10. Rondvraag 

Komt er met vaderdag nog een barbecuepakket actie? 

We hebben dit jaar gekozen voor een andere actie. 

Allereerst zetten we ons in voor Hart voor de Achterhoek. Daar wordt 

door middel van , website, facebook, posters en flyers aandacht voor 

gevraagd. Tevens wordt in de meivakantie een apenkooi gehouden 

voor alle kinderen (ook niet leden). Hier zullen wederom flyers worden 

uitgedeeld om te stemmen op de NGV. Leden van de Rabobank 

kunnen stemmen op de vereniging die zij een warm hart toedragen. 

Het resultaat kan oplopen tot maximaal 2500 euro. 

 

Daarnaast willen we de actie ‘varkentjes krassen’ inzetten. Door een 

varkentje open te krassen wordt bepaald welk bedrag men moet 

doneren. Dit loopt van 50 cent tot 3 euro. 

 

11. Sluiting 20.45 
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