Verslag ledenvergadering Zaalsport Vereniging Jabeek dd 31-1-2019
Aanwezig:
Chris Wick, Jan Geilen, Suzan Geilen, Nicolle Jutten, Mirjam Vogels

Mailtjes van leden:
-

-

Kunnen we iets doen aan de zaal, deze is smerig en de verlichting is slecht:
Het bestuur van het ontmoetingscentrum is bezig om de verlichting te vervangen. Waarschijnlijk
gebeurt dit binnenkort.
Wat betreft het schoonmaken van de zaal. Dinsdagmorgen wordt er gepoetst. Voor ons is dat
dus niet genoeg, aangezien we op de grond liggen met sporten. Omdat er dus eigenlijk elke dag
schoongemaakt moet worden voor ons, heb ik een wisser aangeschaft. Deze staat in de berging
bij onze spullen. Laten we zelf voor een schone zaal zorgen door voor de les even met de wisser
door de zaal te gaan. We zijn een vereniging en om de kosten laag te houden is het fijn om te
weten dat we met z’n allen meehelpen om aangenaam te kunnen sporten.
Ledenvergadering is erg laat (21.15u) .
Dit komt omdat we van dinsdag – donderdag tot 21.15u sporten en het voor ALLE leden
mogelijk moet zijn om de vergadering bij te wonen. Ik zou graag alternatieve ideeen horen om
de ledenvergadering voor onze leden aantrekkelijker te maken. In een mailtje was het idee
geopperd om op een zaterdag een activiteit te organiseren gevolgd door de ledenvergadering.
Maandag is geen sportavond, dus we zouden ook de maandagavond kunnen vergaderen. Graag
zouden we meer van dit soort ideeen horen, zodat we een keuze kunnen maken om aan de
volgende vergadering invulling te geven.

Opmerkingen van leden:
-

Kunnen jullie de uitnodigingen voor de ledenvergadering via mail communiceren. Dat zullen we
vanaf nu doen, evenals andere communicatie naar de leden, zoals dit verslag.
Meer Feesten! Hiervoor wil ik de leden vragen om met een goed idee te komen, dat gedragen
wordt door een grote groep leden.

Algemeen door Voorzitter
-

Per 1-1-2019 hebben we 159 leden en 165 sporters. Een aantal leden sport meer dan 1x per
week.

Verslag afgelopen jaar door Secretaris:
-

-

In 2018 zijn bidons aangeschaft om het gebruik van glazen van het ontmoetingscentrum te
voorkomen. De bidons zelf waren niet zo’n succes, aangezien sommige bidons lekten. Het doel is
echter wel bereikt: De leden gebruiken geen (bijna geen) glazen meer van het ontmoetingscentrum
maar bidons, al dan niet zelf aangeschaft. Leden die nog geen bidon hebben, moeten dit even
doorgeven aan de trainster/ trainer zodat er bidons uitgedeeld worden.
Er zijn materialen aangeschaft. Pilatesballen en een bal voor de donderdag avond.
Valentijn is weer terug en geeft weer HipHop aan de jeugd. Audry heeft een afscheids-uitvoering
gegeven voor de ouders van onze jeugdleden en andere belangstellenden.
Er zijn flyers rondgedeeld om aandacht te schenken aan de sporten die we organiseren.

Financieel verslag 2018 door Penningmeester:
-

-

Negatief saldo van ongeveer 2500 euro. We teren dus in op onze tegoeden. Dit kunnen we niet
jaren volhouden. Dit jaar heeft het geen gevolgen voor de contributie. Het bestuur zal het in de
gaten houden en op tijd acties aankondigen. Dit kan zijn door groepen samen te voegen of de
contributie te verhogen. In ieder geval zullen de leden op de hoogte worden gebracht van de
eventuele acties, voordat er een besluit wordt genomen.
Aangezien de ledenvergadering in Januari plaats vindt, is er geen tijd voor kascontrole geweest.
Deze zal alsnog plaatsvinden. Om de volgende keer de kascontrole te doen, vooraf aan de
ledenvergadering, is afgesproken om de ledenvergadering later in het jaar te doen in mei/juni.

Rondvraag
-

Geen opmerkingen

