Notulen
Op 16 mei 2022 heeft om 20.00 uur
in zaal C van De Parel te Fijnaart 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.

2. Notulen vorige vergadering
Er is nogmaals aangegeven dat de notulen met agenda eerder verstuurd moeten worden. Dit moet
volgens de statuten minimaal 2 weken voor de ALV.

3. Jaarverslag secretaris
Natasja deelt het jaarverslag uit en geeft een mondelinge toelichting.

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

5. Verslag kascontrole commissie
Anton Verhagen en Adriaan Verhagen hebben de kascontrole uitgevoerd.
Ze hebben geen onjuistheden gevonden.
Hartelijk dank voor jullie inzet.
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6. Verkiezing kascontrole
Adriaan Verhagen en Monique Leijten zijn gevraagd om dit volgend jaar uit te voeren.

7. Verhoging contributie
We hebben als bestuur gekeken om de vereniging financieel gezond te houden. We zien het leden
aantal dalen en de kosten stijgen.
We komen tot de conclusie dat we niet anders kunnen dan de contributie met 1 euro te verhogen
naar 11 euro om het gat in de begroting iets te dichten. Gemeente heeft ook financieel bijgedragen.
Alle aanwezigen begrijpen dit besluit en stemmen hierin toe. We laten de verhoging per 1 juni
ingaan. Bart stelt een brief op en deze wordt gemaild naar de leden.
We hebben als vereniging een buffer. We hebben ruimte om het voor nu tot 1 euro te beperken en
mocht het op lange termijn niet houdbaar zijn dan moeten we weer aanpassen.
Joke geeft aan dat KNGU alle kosten in Corona tijd heeft laten doorlopen. Ze hebben niet veel gedaan
om dit te compenseren.
Joke geeft complimenten dat we er als vereniging alles aan gedaan hebben om veel activiteiten door
te laten gaan. Ook namens het bestuur en aanwezigen complimenten voor de leiding.

8. Verkiezing bestuursleden
•
•
•
•
•
•

Aftredend en niet herkiesbaar: Monique Leijten. Bedankt Monique voor je inzet!
Rosanne is toegetreden als bestuurslid ledenadministratie. Welkom Rosanne.
Aftredend en niet herkiesbaar: Natasja Wagenaar. Natasja bedankt voor je inzet en hopelijk
neemt iemand de taken snel over.
Aftredend en herkiesbaar: Wendy Verhagen blijft nog aan.
Aftredend en herkiesbaar: Bart Goudriaan blijft nog aan.
Aftredend en niet herkiesbaar: Rianne Verhagen geeft aan om het jaar af te maken.
Anika geeft aan dat ze wil stoppen met ondersteunen van activiteiten voor de Kieviten. Joke
geeft aan zolang er niemand anders is die de taken wil overnemen ze wil ondersteunen bij de
communicatie.

Zoektocht gaat gestaag verder. Als de taken behapbaar zijn dan wordt de taakverdeling binnen het
bestuur verdeeld.

9. Mededelingen:
Er zijn geen mededelingen
10. Rondvraag en sluiting
Petra; wanneer wordt er een kamp georganiseerd? Bij 75-jarig bestaan? Kamp
commissie opzetten? Petra vraagt rond om te helpen bij het organiseren.
Joke; wil graag dat de 6 kapotte matten vervangen worden. 18 matten zijn nodig
maar de financiën laten het nu niet toe.
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Bart bedankt de bestuursleden voor hun inzet en alle aanwezigen voor hun komst.
Voorzitter sluit om 21.50 uur de vergadering.
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