Algemene ledenvergadering gymnastiekvereniging HEVO Heino
Datum: 10 november 2015
Locatie: Bestuurskamer Hoogerheyne

Aanwezig; Trudy Montree, Karin Jongman, Gerda Dekker, Jolien Wijermars, Rolien van
der Heijden, Wouter Oosting
1: Opening
Wouter heeft de aanwezigen van harte welkom.
2: Vaststellen notulen vorige ALV's
18 november 2014, akkoord
16 juni 2015, akkoord

3: algemene verenigingszaken
3.1: Veranderingen in bestuur
 Frans Maas ai. gestopt, Wouter Oosting gestart als voorzitter. Nog steeds vervult
Gerda de rol van penningmeester en secretaris.
 Jolien heeft de ledenadministratie over genomen van Rolien.
 Met deze vergadering treed Rolien af als lid van het bestuur. Ze wordt hartelijk
bedankt voor de inzet van de afgelopen jaren. Het bestuur bestaat nu uit Karin,
Gerda en Wouter.

3.2: Zaken rondom de vereniging:
 Er zijn op dit moment 20 groepen met gemiddeld 11 leden. In totaal dus ongeveer
220 leden (130 jeugd/ 90 senior). Ten opzichte van vorige jaar een daling van
ongeveer 30 leden, met name bij junioren (jongens 7/11 en meisjes 4-6 jaar).
 Ouder en kind gym is weer gestart in dit jaar; in eerste instantie met een redelijk
ledenaantal, maar dat is de afgelopen tijd erg gedaald. Enkele leden zullen op korte
termijn stoppen en hierna blijft er nog 1 lid over. Er wordt besloten om de les te
stoppen.
 Afgelopen jaar is het bestuur veel bezig geweest met de voorstellen van de
gemeente rondom de sporthal Hoogerheyne. Hiervoor zijn diverse bezoeken geweest
bij andere sporthallen en er is veel vergaderd. Op dit moment is de status dat de 4
grote verenigingen hebben aangegeven de hal niet te zullen overnemen. Er komt
een nieuwe
stichting (met o.a. Eibe) die gaat beoordelen welke
exploitatiemogelijkheden er zijn en hoe de sporthal hierin past.
3.3: Wisselingen bij trainers;
 Freerunning; Jurjan heeft dit overgenomen van Martijn.
 Eelko heeft uren overgenomen van Myrthe op vrijdag.
 Bianca uren van Eelko overgenomen op maandag.

4: Financieel jaarverslag:
 Er is een jaarrekening voor 2014-2015 opgemaakt en de begroting van 2014-2015
is grotendeel gerealiseerd en er is een klein positief resultaat is geboekt. De cijfers
vertekenen wel wat, omdat de KNGU niet meer 1x per jaar wordt geïncasseerd, maar
4x per jaar.
Er zijn dit jaar vrijwel geen materiaalkosten gemaakt. Verder zijn we in de loop van
het jaar gestart met Adficount, waardoor de administratieve kosten toenemen.
Er wordt decharge verleent aan bestuur voor gevoerde beleid en administratie

5:
Er




Begroting 2015-2016
zullen slechts kleine wijzigingen zijn in gevoerde beleid:
De contributie blijft gelijk.
Er blijft geld beschikbaar gemaakt voor materialen en opleiding.
Het bestuur heeft niet de doelstelling om acties organiseren in 2015-2016, maar er
wordt wel een klein bedrag gereserveerd gemaakt voor actie/evenementen.
 De opgemaakte begroting is negatief, dit komt met name doordat minder contributie
kan worden geïnd (minder leden) terwijl de kosten gelijk blijven. Verder wordt en
niet gepland met opbrengsten uit acties, wedstrijdvergoedingen of overige
opbrengsten. Aangezien er een ruime reserve is opgebouwd heeft de vereniging
speelruimte op een tekort op te vangen. Het bestuur zal kritisch kijken naar lessen
met lage ledenaantallen en in de loop van het jaar beoordelen of acties nodig zijn
en/of de ledenaantallen een positieve trend laten zien. Daarnaast zal in het midden
van het jaar een tussentijdse evaluatie worden gemaakt in welke mate de begroting
wordt behaald.
Wouter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

