Notulen
Op 13 mei 2019 heeft om 20.00 in de B1 zaal in De Parel te Fijnaart de jaarlijkse

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Van Jeugd en Sportvereniging “De Kieviten” plaats gevonden.

1. Opening 20:05
De voorzitter opent de vergadering en heet aanwezigen welkom.
De uitnodiging was aan de late kant, volgend jaar opletten om tijdig te versturen

2. Notulen vorige vergadering
Bart geeft nog een korte toelichting op de avg, onlangs bij de gemeente en die hebben een soort
blauwdruk men kan dat voorleggen aan de leden dit is voldoende.

3. Jaarverslag secretaris
Susan geeft een mondelinge toelichting op het jaarverslag.

4. Jaarverslag penningmeester
Rianne deelt het financieel jaarverslag uit en geeft hierop een mondelinge toelichting.

5. Verslag kascontrole commissie
Edith Oostvogels en Karin Haverkamp hebben de kascontrole uitgevoerd.
Ze hebben de kascontrole steekproefgewijs gecontroleerd en het ziet er keurig uit.
Hartelijk dank voor jullie inzet.
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6. Verkiezing kascontrole
Karin Haverkamp heeft het nu 2x gedaan en daar moet een nieuwe kandidaat voor gevonden
worden. Edith Oostvogels mag het volgend jaar nog een keer doen.
Ilse van der Woerdt wordt gevraagd voor 2020 of Lonneke de Vrij.

7. Verhoging contributie
We hebben als bestuur gekeken naar verhoging contributie en geïnventariseerd bij andere
verenigingen.We komen tot de conclusie dat we niet anders kunnen dan de contributie te verhogen
naar 10 euro en 16+ naar 11 euro. Dit is verantwoord en verdedigbaar.
Alle aanwezigen stemmen voor met ingang van 1 september 2019.

8. Verkiezing bestuursleden
Susan was verkiesbaar maar heeft besloten om na 3 jaar te stoppen. Wij danken Susan voor haar
inzet afgelopen 3 jaar.
Natasja wagenaar heeft besloten deel te nemen aan het bestuur en neemt de taak van Susan als
secretaris over.
Welkom Natasja
Rianne is verkiesbaar maar heeft besloten nog aan te blijven
Fijn dat je blijft

9. Afdelingscommissies
Er zijn geen commissies.
10. Rondvraag en sluiting
Susan
Woord van dank en wenst de vereniging alle goeds.
Rianne
Kascommissie was kritisch, met name teruglopend aantal leden.
Voorstel gemeente meer betrekken
Nieuwsbrief; communicatie op scholen met vaste aanspreekpunten zodat informatie beter aankomt
bij ouders.
Begin nieuwe schooljaar aandacht geven om kinderen aan het bewegen te krijgen.
Petra
Ziet graag andere pakjes voor de selectie leden.Huidige pakjes zijn eigendom van kieviten.
Dit punt wordt opgepakt door het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering.
Joke:
Is het bekend bij de leden dat Lonneke vertrouwenspersoon is binnen de vereniging.Dit komt op de
website te staan en in de nieuwsbrief.

De voorzitter sluit de vergadering om 22:14
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