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Jaarverslag 2016 

Al een aantal jaren wisselen we de jaarvergadering af met een jaarverslag, waarin we tevens 
besluiten kenbaar maken. Als lid van onze vereniging blijft u betrokken bij de genomen besluiten en 
kunt u altijd reageren via info@ZVJabeek.nl . Het bestuur zal dan indien nodig alsnog een vergadering 
bij elkaar roepen. 

Onze vereniging is 36 jaar oud en telt op dit moment 129 leden, verdeeld over Yoga, Street Dance, 
Work-out mix, Callanetics, Pilates en BBB. 

In het afgelopen jaar zijn de belangrijkste gebeurtenissen geweest: 

- Betreffende de bestuursverandering zijn wijzigingen doorgevoerd (bank, KvK, gemeente) 
- Streetdance treedt op tijdens carnavalsmiddag en extra optreden voor ouders/grootouders 
- Valentijn van Gilse is gestopt en Audry  Wolthuis is nu leidster van Streetdance 
- Maurice Roemen is gestopt  op de donderdagavond, Rik Schoenmaeckers heeft dit 

overgenomen 

Financieel verslag 

We hebben dit jaar met een kleine winst afgesloten.  Kascontrole is uitgevoerd door Vivian 
Schoenmaeckers en Meike Meeuse. 
Voor een gedetailleerd overzicht, neem contact op met Suzan Geilen (Penningmeester@zvjabeek.nl, 
of info@zvjabeek.nl ) 
 
 

Besluit 

Er is besloten dat er 1 keer per een jaar een consumptie per persoon wordt betaald door de 
Zaalsportvereniging in het Ontmoetingscentrum. 
 
 
 
 



Voorgesteld besluit 

Het bestuur is voornemens de contributie per 1 april 2017 te verhogen naar 10 euro per maand voor  
de volgende sporten: 

 Callanetics op dinsdag ochtend 
 Work-out mix High Impact op dinsdag avond 
 Pilates op donderdag ochtend 

De reden om de contributie voor deze sporten te verhogen is, dat dan de contributie voor alle 
sporten die 1 uur duren en voor volwassenen bedoeld zijn,  gelijk is. 

 

Verzoek 

 

Tenslotte verzoek ik u (leden) klachten, initiatieven, opmerkingen en alle andere zaken die 
betrekking hebben op onze vereniging aan te kaarten via info@zvjabeek.nl  , want het is belangrijk 
dat we als bestuur weten wat er leeft in de vereniging en leeft bij onze leden, om zodoende onze 
vereniging springlevend te houden. Wij als bestuur hebben de leden nodig om onze vereniging goed 
te kunnen blijven besturen. 

Indien u, als lid van onze vereniging of ouder van lid, belangstelling heeft voor een bestuursfunctie, 
laat het ons dan weten. We kunnen nieuwe bestuursleden altijd goed gebruiken.  

Tot slot wenst het bestuur u allemaal een sportief 2017! 
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