Notulen jaarvergadering SGV Wijster
6 maart 2017
Aanwezig: Annet Bos, Eline de Weerd, Jiska Abbing, Arriënne de Boer, Wieke Rensing, Marga
Beuving, Anja van Ruitenbeek, Esther Westerbeek, Alie Hooghuis, Mariken Schuur, Mirjam
van Zon (later). Afwezig met kennisgeving: Antje Wolters.
1. Opening
Annet heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen vorige vergadering d.d. 8 maart 2016
Geen op- of aanmerkingen.
3. Secretarieel jaarverslag 2016
De aanwezigen lezen het jaarverslag door. Eline merkt op dat onder het kopje
‘Samenwerking met VKW’ niet alle juryleden zijn genoemd. Esther voegt de namen toe. Er is
verwarring of we eenmaal of tweemaal naar de turnhal geweest zijn. We zoeken het uit en
zorgen ervoor dat het juist in het verslag komt. Het gecorrigeerde jaarverslag wordt op de
website geplaatst.
4. Financieel jaarverslag 2016
Wieke licht het jaarverslag toe. We hebben een flinke winst gemaakt in 2016, voornamelijk
door de workshops. We zijn financieel gezond. We krijgen nog wel een naheffing zaalhuur
2016-2017 van ongeveer € 1000,-. We hebben meer uren afgenomen dan vooraf
afgesproken, met name door de selectie, de springclinic en de zumba.
5. Bestuurswijzigingen
 Annet Bos treedt af als voorzitter. Ze kijkt terug op haar periode als voorzitter. Ze
heeft vooral ingezet op modernisering: veel nieuw aanbod van onder meer
workshops. Ze kijkt terug op een prettige bestuurstijd. Esther zegt wat woorden als
dank en geeft een presentje. We bedanken Annet voor haar inzet!
 Jiska is aftredend bestuurslid. Natuurlijk ook een woord van dank voor haar. Gelukkig
blijft Jiska actief voor de vereniging als gymleidster.
 Esther wordt de nieuwe voorzitter, Mariken de nieuwe secretaris. Eline en Arriënne
verwelkomen we als nieuwe bestuursleden.
6. Goedkeuring kascommissie (Anja van Ruitenbeek en Linda Nederhoff)
De penningmeester is decharge verleend.
7. Verkiezing kascommissie
Annet Bos wil wel in de kascommissie, samen met Anja van Ruitenbeek.
8. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
9. Afsluiting
Annet sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid.

