Notulen
Op 19 mei 2021 heeft om 20.00 uur
via Teams de jaarlijkse

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

1. Opening 20:04 uur
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De opkomst is bijna nihil terwijl deze vergadering voor de leden bedoeld is.
Aankondiging voor de algemene leden vergadering moet breder opgepakt worden volgend jaar.
Advertentie in Fendert lokaal plaatsen om een ledenvergadering ruim van te voren aan te kondigen.
Op de website zal hier ook aandacht voor zijn.
Bart heeft Anneke gesproken om aan te sluiten bij deze vergadering en te bedanken voor haar inzet
als communicatie lid. Anneke bedankt ons voor de fijne samenwerking.
Anika heeft aangegeven de taken van Anneke op te pakken.

2. Notulen vorige vergadering
Lonneke is als vertrouwenspersoon benoemd, maar staat nog niet op de website. Natasja deelt het
mailadres voor op de site.
Verder zijn er geen opmerkingen.

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

4. Jaarverslag penningmeester
Rianne geeft mondelinge toelichting op het financieel jaarverslag.
Begroting voor komend jaar wordt gedeeld en toegelicht.

1

5. Verslag kascontrole commissie
Ilse van de Woerdt en Jos Elenbaars hebben de kascontrole uitgevoerd. Ze hebben de kascontrole
steekproefsgewijs gecontroleerd en het ziet er keurig uit. Ilse geeft Rianne complimenten.
Hartelijk dank voor jullie inzet Ilse en Jos.
Ilse zwaait af en er moet een vervanger gezocht worden.
Jos heeft geen kinderen die lid zijn. De vraag is of dit mag en wordt uitgezocht.
Wendy draagt Adriaan voor. Anneke wordt ook gevraagd.

6. Verkiezing kascontrole
Adriaan Verhagen en Anneke Moerland worden voor volgend jaar gevraagd.

7. Pauze
8. Verkiezing bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar: Monique Leijten. Voorzitter bedankt Monique voor haar inzet.
Monique wil dat All United (vervanger voor Digimembers) goed werkt voor ze stopt. Contactpersoon
van All united helpt ons met implementeren.
Ledenadministratie zal overgenomen moeten worden. Dit wordt in de volgende bestuur vergadering
besproken.

9. Mededelingen
Geen mededelingen.

10. Rondvraag
Joke:
•
•

Complimenten voor het organiseren van de Paas skeelertocht. Is door alle kinderen en
ouders positief ontvangen.
Als de Parel open is om iets voor de leden te regelen. Opblaasbare attributen. Leuk idee
misschien richting einde seizoen.
Joke geeft aan dat ze minder activiteiten voor Dinteloord-Klundert gaat doen.

•
Wendy:
• Vraagt of de medailles voor de at home A4D binnen zijn. Medailles voor home editie zijn
binnen en worden op een moment uitgereikt. De vraag is wanneer de medailles uitgereikt
gaan worden. We hebben al 50 aanmeldingen tot nu toe. Wendy geeft aan dit vanuit het
bestuur te willen doen. Bart en Wendy komen samen om de lijst door te nemen.
Rianne:
• Trainingspakken bestellen? Er zijn meerdere ouders die dit willen. Het is nu 2 jaar geleden. Er
is momenteel geen leverancier voor de trainingspakken. Bart gaat met Walther bespreken
wat hij voor ons kan betekenen. Het gaat om ongeveer 20 trainingspakken.

11. Sluiting
Voorzitter geeft aan dat er volgend jaar eerder en breder gecommuniceerd moet worden wanneer
de ALV plaats gaat vinden.
Voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit om 21.09 uur de vergadering.
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