Notulen jaarvergadering SGV Wijster
12 maart 2018
Aanwezig: Marga Beuving, Arriënne Boer, Anja van Ruitenbeek, Antje Wolters, Wieke
Rensing, Mariken Schuur, Esther Westerbeek
Afwezig met kennisgeving: Annet Bos, Alie Pol en Eline de Weerd

1. Opening
Esther opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd.
3. Secretarieel jaarverslag
Anja merkt op dat het handig is om informatie die je op de website plaatst automatisch te koppelen
aan Facebook (en/of andersom). Dat scheelt dubbel werk. Bovendien krijg je meer bezoekers aan je
website als je een koppeling met Facebook maakt. We besluiten om deze koppeling te maken. Het
verslag wordt goedgekeurd.
4. Financieel jaarverslag
Weinig bijzonderheden. De kosten voor gymmaterialen waren in 2017 iets hoger, de contributie wat
lager. De koekactie en de Rabo Clubkas Campagne waren geslaagd. Naar aanleiding van een vraag
besluiten we dat we voortaan op het jaarverslag een toelichting zetten bij financiele middelen als het
gaat om activiteiten die bijvoorbeeld in 2017 hebben plaatsgevonden, maar pas in 2018 worden
uitbetaald.
5. Goedkeuring kascommissie
De penningmeester wordt decharge verleend. De kascommissie heeft wel een advies gegeven.
Gymmaterialen vormen eigenlijk altijd een kostenpost en moeten daarom een reserveringspost
worden (ipv post onvoorzien). De penningmeester neemt dit advies over.
6. Verkiezing kascommissie
In 2018 zitten Annet Bos en Antje Wolters in de kascommissie.
7. Contributieverhoging
Omdat we te maken hebben met dalende ledenaantallen en lopende acties niet voldoende
opleveren om dat verlies te compenseren, wil het bestuur een contributieverhoging doorvoeren. De
kosten per kwartaal voor leden t/m 12 jaar gaat van € 16 naar € 17,50. De kosten per kwartaal voor
leden vanaf 13 jaar van € 25 naar € 27,50. Het voorstel wordt door de aanwezigen goedgekeurd. De
contributieverhoging gaat in per 1 april 2018.
8. Bestuurswijzigingen
Antje Wolters gaat na 10 jaar trouwe dienst uit het SGV-bestuur. Antje heeft altijd een groot hart
gehad voor de gymvereniging en vooral veel gedaan aan sponsoring. We danken Antje voor haar

inzet en ze krijgt een presentje. Alie Pol gaat ook uit het bestuur. Zij was onder meer
verantwoordelijk voor de coördinatie van de gympakjes. We bedanken Alie en Wieke brengt een
presentje langs. Voorlopig werven we geen nieuwe bestuursleden. We willen waar mogelijk meer
inzet van ouders vragen.
9. Rondvraag
Antje: de TT is een optie om geld binnen te halen (bijvoorbeeld opruimwerkzaamheden). We zetten
het op de bestuursagenda.
10. Afsluiting
Esther dankt iedereen voor de inbreng en sluit om 20.40 uur de vergadering.

