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Secretariaat: Y. Worms
Raadhuisstraat 6 6438 GZ Oirsbeek
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Rek.nr. O.S.A.: 102714096

Notulen Algemene ledenjaarvergadering donderdag 21 maart 2013.

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom. Aan de aanwezigen wordt gevraagd om de
presentielijst te ondertekenen. Agenda wordt vastgesteld.
2. Mededelingen
Er zijn afmeldingen voor deze vergadering van mw. Theunissen (ouder Justin),
Raoul van de Poll en Luc Miller. Verder zijn er geen mededelingen.
3. Notulen ALV 5 april 2012
Notulen zijn voor de laatste keer door Marcella gemaakt. Met dank aan haar worden
ze goedgekeurd. Opgemerkt wordt Marcella haar bedankje voor haar inzet nog te-goed
heeft en dat dit in orde gemaakt wordt tijdens het bestuursetentje dit jaar.
4. Jaarverslag 2012 secretaris
Jaarverslag wordt met dank aan de secretaris goedgekeurd
5. Jaarverslag 2012 penningmeester
* zaalhuur van december 2012 komt nog in 2013 er bij
* De rekening van het jubileum (2011) is pas in 2012 erbij gekomen, waardoor
de post representatie hoger is.
* De bankkosten van de Rabobank blijven in verhouding hoog
Na deze toelichting van de penningmeester wordt het jaarverslag goedgekeurd
6. Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit mw. Mulders en mw. Hanckmann, complimenteert
de penningmeester en geeft haar goedkeuring.
7. Benoeming nieuw lid kascommissie
Mw. Hanckmann is aftredend. Er wordt gekeken of er iemand van de woensdagavondgroep toe wil treden tot de kascontrolecommissie.
8. Activiteiten 2013
Op de planning staat het jaarlijkse mandarijnentoernooi, er wordt bekeken of er weer
een mini-maxi toernooi gehouden wordt; op dit moment erg weinig echte jeugdleden..
Het toernooi met leden van Merkelbeek was geslaagd. Kijken of een
vriendje/vriendinnetjes toernooi georganiseerd kan worden, eventueel proberen om
de school erbij te betrekken. Ook is het de bedoeling dat er nog gastlessen op scholen
verzorgd gaan worden. We zijn nog in contact met Ecsplore hierover.
Het subsidiebeleid van de gemeente gaat veranderen; er komt een overleg met de
gemeente (dhr. Hovens).

9. Rondvraag
Voor 2013 wordt een nieuwe contactpersoon voor de maandagochtend gevraagd. Dhr.
Hanckmann (mw. Hanckmann) geeft aan dit te willen overnemen van dhr. van Pelt.
Maar daar zij nog niet bereikbaar zijn via de mail, zullen de contacten voorlopig t/m
oktober via dhr. Pelt gaan. Dhr. Laeven geeft aan dat de mail ook eventueel via hem
kan verlopen. Dit aanbod wordt aangenomen.
10. Sluiting
Met een dank-je-wel van de leden sluit de voorzitter de vergadering (21.00 uur)

