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_____________________________________________________________________
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van BV OSA op maandag 16 maart 2010
In MFC “De Oirsprong” in Oirsbeek.
Aan- en afwezigen volgens presentielijst.
1. Opening en vaststellen agenda
Onze voorzitter Jo heet iedereen van harte welkom. Er is een record opkomst
vandaag van maar liefst 3 leden!
2. Mededelingen
De veranderingen m.b.t. het bestuur komen bij agendapunt 8 aan de orde. Er
zijn geen verdere mededelingen.
3. Notulen ALV 2009
Met dank aan Marcella zijn de notulen goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2009 secretaris
Marcella geeft een korte toelichting op het jaarverslag van 2009: het
ledenaantal hebben we redelijk gelijk weten te houden t.o.v. het jaar hiervoor,
mede dankzij het organiseren van clinics en een open dag. Onze assistenttrainster van de donderdag, Audrey, is wegens andere werkzaamheden helaas
moeten stoppen bij O.S.A. Er zijn geen verdere opmerkingen, dus wordt het
jaarverslag goedgekeurd.
5. Jaarverslag 2009 penningmeester
Als vooruitblik op 2010 geeft Annelies aan dat de daling van het ledenaantal
waarschijnlijk zal voortduren, zeker gezien het aantal jeugdleden die 18 jaar
worden en weggaan wegens studie. De gemeentelijke subsidie voor de
maandaggroep is dit jaar gestopt. Ook zullen we komend jaar overlast
ondervinden vanwege de werkzaamheden aan de nieuwe sporthal. Met name
tot de toegang van de kleedruimtes. Zodra we meer info hierover hebben,
zetten we het meteen op de website en komt er een brief op de kastdeur te
hangen. Annelies is erg bedankt voor het duidelijke jaarverslag. Het is
goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie
Nettie Keulen en Ton Laeven hebben de kas gecontroleerd en konden geen
eigenaardigheden vinden. De penningmeester heeft goed werk verricht.
7. Benoeming nieuwe kascommissie
Nettie wordt vervangen door Ans Eurlings en Ton blijft nog een jaartje.
8. Bestuurswijziging: 2 bestuursfuncties vacant.
Monique heeft haar taak neergelegd. Bas heeft zich het hele jaar 2009 niet
laten zien of horen. Daarom heeft het zittende bestuur besloten om per 1 jan.
2010 op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden. We hebben rondgevraagd
in de vereniging en Jordy heeft zich wel aangemeld, maar sinds hij op kamers
woont, niet meer gezien. We proberen bij de gemeente te vragen naar
vrijwilligers en gooien er nog een advertentie tegenaan.

9. Contributieverhoging vanaf sept. 2010
Gezien het dalende ledenaantal wil het bestuur de contributie gaan verhogen.
Het bestuur realiseert zich dat het komend jaar met de mogelijke overlast van
de werkzaamheden bij de sporthal misschien niet gunstig is om de contributie
te verhogen, maar we kunnen beter nu een klein bedrag verhogen dan over 2
jaar ineens een groot bedrag extra vragen.
De verhoging is begrijpelijk voor de aanwezige leden, maar zij vragen ons
rekening te houden met de ingangsperiode ervan. Als de contributie verhoogt
wordt, als net de werkzaamheden beginnen, krijgen we onvrede.
Het bestuur stelt voor om vanaf sept. 2010 met € 1,- omhoog te gaan. Dat
betekent dat volw. € 27,- gaan betalen per kwartaal. Evt. bij lange overlast
contributie stopzetten.
De vergoeding van de trainers gaat omhoog met terugwerkende kracht vanaf
1 jan. Ans geeft aan dat leden hierover eigenlijk niks te zeggen hebben; het
hoort een beslissing van het bestuur te zijn. Voorzitter Jo licht toe dat het ter
informatie is en dat iedereen op deze manier op de hoogte blijft.
10. Rondvraag
Ans en Ton bedanken ons voor onze inzet. Jammer dat veel mensen wel
willen sporten en geen bestuursfunctie willen.
11. Sluiting
Om 20.30 uur sluiting van de vergadering.

