Concept Notulen Algemene Ledenvergadering Novitas d.d. 22-03-2017
Jaarlijks houdt Gymnastiekvereniging Novitas de ledenvergadering voor alle leden van de vereniging.
De vergadering wordt gehouden in zaal De Wenumse Watermolen te Wenum/Wiesel.
Het programma is als volgt: welkomstwoord, bingoronde, korte pauze, algemene ledenvergadering,
vervolg bingoronde en afsluiting.
Aanwezig: vanuit bestuur, Kees Dijkstra, penningmeester, algemeen technisch kaderlid Joke Dehnen
en Secretaris, Helma Diks, leiding Novitas (niet voltallig) en leden van de diverse groepen.
Op de presentielijst zijn alle namen van de aanwezigen genoteerd, totaal 49 personen.
1. Welkomstwoord en aanvang Bingo met vervolgens de Ledenvergadering.
De penningmeester van de vereniging, Kees Dijkstra, opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Conceptverslag d.d. 21-03-2016
Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd na vermelding van 2 opmerkingen. Er wordt ingegaan
op de emailadressen, deze zijn nog niet volledig beschikbaar. Dit jaar wordt opnieuw een beroep
gedaan op de leden om hun juiste emailadres aan te leveren c.q. om wijzigingen door te geven. Op de
eerdere oproep is grote respons geweest, maar nog niet volledig. Alle relevante informatie kan via mail
gemakkelijker gecommuniceerd worden.
4. Verslag over 2016
Ontwikkelingen op bestuurlijk gebied.
Het bestuur van Novitas is helaas al een flink aantal jaren niet volledig. Er zijn 3 van de 5 stoelen bezet
met een secretaris, een penningmeester en een algemeen lid wat technische zaken als portefeuille
heeft. Dat betekent dat het bestuur doet wat in haar macht ligt, maar eenvoudig is het niet. Een
voorzitter en een algemeen lid worden echt gemist. Er wordt een oproep gedaan om aan te melden als
bestuurslid.
Het bestuur is in 2016 14 maal regulier bij elkaar geweest, maar ook gezamenlijk met de
productcoördinatoren, leiding, wedstrijdcommissie en activiteitenbegeleiding. Dit om banden te
verstreken en lijnen kort te houden, omdat de vereniging geen eigen clubhuis heeft waar ontmoeting
kan plaatsvinden.
Een aantal bijzonderheden worden gemeld:
- Zalenrenovatie door Accres. Enerzijds is Novitas hier erg blij mee, maar er resteren ook nog een
aantal af te ronden punten.
- Samenwerking Acro door Novitas en NTK. Dit op initiatief van de leiding.
- Voor het beweegdiploma wordt samengewerkt door Accres, KDO, NTK en Novitas. Hiervoor is
subsidie ontvangen. Afspraken over vervolg moeten nader worden afgestemd.
- De afspraak is gemaakt om voor nieuwe en bestaande leiding een VOG aan te vragen.
- Nieuwe turnpakjes voor de G-gym en turnselectie
- Er is een facebookpagina gestart: novitas-apeldoorn
- Leiding en assistenten hebben een poloshirt gekregen
- Novitas heeft een sportman van het jaar: Han van Doornik.
Een bijzondere vermelding van de speerpunten voor 2017:
- Veel aandacht voor PR en communicatie onder andere nodig i.v.m. de daling van het
ledenaantal
- Actieve benadering van nieuwe leden. Op de vraag of dit ook geldt voor oudere deelnemers
wordt bevestigend geantwoord, maar wordt aangegeven dat nog niet helemaal duidelijk is hoe
dit gedaan kan worden. Ideeën van eenieder zijn zeer welkom.
- Een groot aandachtspunt hangt samen met de daling van het ledenaantal, te weten de
financiën.
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Financiën:
Jaarrekening
De jaarstukken worden opgesteld door de penningmeester en deze worden gecontroleerd door een
kascommissie. De stand van zaken, balans, winst en verliesrekening worden doorgenomen en
toegelicht.
De winst- en verliesrekening wordt besproken. Het verlies is best fors. De daling van het ledenaantal
en daarmee de contributie-inkomsten dalen behoorlijk. In basis is men als vereniging wel gezond,
maar ieder jaar een verlies, zoals dit jaar, is niet wenselijk. Het moet niet structureel worden.
Kascommissie:
De kascommissie doet verslag van haar werkzaamheden. De officiële versie van het verslag van de
kascommissie ligt in de kluis. De kascommissie adviseert om het bestuur decharge te verlenen voor
het gevoerde beleid. Dit wordt unaniem geaccordeerd.
De kascommissie bestond uit Marianne Burgler en Marian Keijer. Een lid van de kascommissie wordt
voor 2 jaar benoemd. Marianne Burgler treedt af omdat zij 2 jaar lid is geweest. Marian Keijer blijft
nog 1 jaar aan en Janny Kaal wordt aangesteld als nieuw lid.
5.

2017

Begroting 2017
De ALV heeft vorig jaar toestemming gegeven voor een contributieverhoging van max. 10%. Het
bestuur heeft het besloten om 4% contributieverhoging door te voeren. De verhoging staat gemeld op
de incassoberichten en op de website. Het was een noodzakelijk besluit.
Kijkend naar 2017 en de tegenvallende cijfers wordt, naast andere opties, opnieuw toestemming
gevraagd voor een verhoging van de contributie van max. 5% e.e.a. passend binnen de kaders.
Er wordt gevraagd om toestemming aan de ledenvergadering voor een contributieverhoging/indexatie
2018. Voorgesteld wordt een verhoging van maximaal 5% en dit alleen als het nodig is. Het streven is
de verhoging niet door te voeren, alleen als dit echt nodig is. Gevraagd wordt hoe e.e.a. in de statuten
is vastgelegd en hoe hierover wordt gecommuniceerd. Voor dit jaar is dat via de website
gecommuniceerd en via de incasso’s. Beoogd werd dit per mail te doen, maar gebleken is dat de
mailadressen nog steeds niet volledig bekend zijn.
De suggesties om de verhoging op de agenda van de ALV te vermelden evenals toch per mail
communiceren en de overigen via een brief via de leiding worden door het bestuur ter overweging
meegenomen.
Gevraagd wordt of er wordt geïnventariseerd waarom het ledenaantal terugloopt en of de contributie
wellicht een oorzaak is. Aangegeven wordt dat vertrek bij leden wordt uitgevraagd, maar dat
contributie niet als reden wordt opgegeven. Wel bestaat er lichte onvrede over de bondscontributie,
maar dit is helaas verplicht en wordt ook volledig aan de bond afgedragen.
Door een van de aanwezigen wordt opgemerkt dat Novitas met het innen van de bondscontributie zeer
correct omgaat. Bij de overige verenigingen wordt de bondscontributie per jaar geïnd in januari. Bij
vertrek bij die verenigingen ben je dus per definitie de bondscontributie kwijt voor het hele jaar. Bij
Novitas wordt per kwartaal geïnd en bij vertrek betaal je dus tot en met het kwartaal waarin je
vertrekt, maar niet het hele jaar.
Het voorstel voor een maximale contributieverhoging van 5% wordt na overleg met een meerderheid
van stemmen door handopsteking aangenomen.
In de begroting zijn een paar bedragen niet correct opgenomen. Dit wordt gecorrigeerd.
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6.

Samenstelling Bestuur

Voor de volgende functies is een vacature: voorzitter en algemeen lid. Tijdens de vergadering wordt
hiertoe een oproep gedaan.
7.
Huldiging jubilarissen
De aanwezige jubilarissen worden in het zonnetje gezet en ontvangen een jubileumspeldje en de
hartelijke felicitaties. De 2 afwezige jubilarissen ontvangen hun speldje en bloemen via het bestuur.
8.

Rondvraag en vaststellen volgende vergadering

De emailadressen van de leden blijken nog niet volledig bekend. De aanwezigen worden verzocht hun
emailadres op te geven.
De communicatie over de ALV heeft te wensen overgelaten dit jaar. Deze is per mail kenbaar gemaakt,
maar niet door de leiding in de lessen. Verzocht wordt breder te communiceren voor volgend jaar.
Ook wordt verzocht de notulen van de ALV mee te sturen. Dit is echter lastig omdat de mailadressen
niet compleet zijn en omdat niet iedereen een mailadres heeft.
De activiteitencommissie wil haar activiteiten ook graag per mail kenbaar gaan maken. Nogmaals
wordt, mede om deze reden verzocht de mailadressen door te geven.
De volgende vergadering wordt gehouden op de 3e maandag of woensdag in maart 2018. De exacte
datum wordt nader bekend gemaakt.
9.
Sluiting
De vergadering wordt vervolgens gesloten onder dankzegging voor ieders bijdrage.
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