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Notulen Algemene ledenjaarvergadering: 01-04-2015 
In MFC “De Oirsprong” in Oirsbeek 
Aanvang:  20.00 uur 
 
Aan- en afwezigen:  zie presentielijst 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.  Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen 
aanvullingen voor de agendapunten waardoor de agenda conform de uitnodiging 
wordt vastgesteld. 
 

2.  Mededelingen  
Voorafgaand aan de vergadering heeft Yvonne, Daisy Schaffrath (aanwezig bij 
deze vergadering) gevraagd of zij geen interesse heeft om zitting te gaan nemen 
in het bestuur. Daisy heeft aangegeven hier over na te denken.  
Er is bij het secretariaat een schriftelijke afmelding ontvangen van mw. I. Alzer. 
Bij de penningmeester hebben zich nog afgemeld: dhr. T. Laeven en dhr. 
Pluijmakers. 
 

3.  Notulen ALV 2014 (over 2013) 
De notulen worden uitgedeeld en doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen. 
Notulen worden derhalve goedgekeurd en vastgesteld. 
 

4. Jaarverslag 2014 secretaris 
Het jaarverslag wordt aan de aanwezigen uitgereikt en door de secretaris 
voorgelezen. Er zijn geen opmerkingen. Jaarverslag wordt onder dankzegging 
goedgekeurd. 
 

5. Financieel Jaarverslag 2014 penningmeester 

Ook het financieel jaarverslag wordt uitgedeeld en door de penningmeester 
toegelicht. Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 De voorzitter geeft nogmaals aan dat wanneer de gemeente de huurverhoging 
doorzet, voor ons de zaalhuur verhoogd wordt naar €5000,-- per jaar. Dit 
betekent dan dat wij genoodzaakt zijn het contributiebedrag voor 2016 te gaan 
verhogen. Mocht de wijziging met terugwerkende kracht dus m.i.v. 2015 in gaan 
dan zullen wij onze reserves moeten aanspreken. 
Vanuit de gemeente is er toegezegd dat er medio juni/juli een bijeenkomst komt 
voor alle gebruikers om over de huurbedragen te gaan praten. Opgemerkt wordt 
dat wij de hal huren van dhr. Roger Erens en niet van de gemeente. Van dhr. 
Erens hebben wij tot nu toe nog niets vernomen. Wij wachten de uitnodiging 
voor het gesprek/de infoavond af. 
 



6. Verslag kascommissie 
De leden van de kascontrolecommissie zijn niet aanwezig. De heren Pluymaekers 
en de Jong hebben de financiële cijfers in orde bevonden en hebben decharge 
verleend aan de penningmeester. 
 

7.   Benoeming nieuwe leden kascommissie 
Dhr. de Jong is aftredend en dhr. Pluymaekers blijft ook volgende jaar lid. Aan 
de leden op de woensdagavond wordt gevraagd of iemand interesse heeft om 
zitting te nemen in de commissie.  
 

8.   Bestuurszaken 
Zoals in de uitnodiging aangegeven is Yvonne Worms aftredend en is niet meer 
verkiesbaar. De voorzitter bedankt haar voor haar inbreng en geeft aan dat het 
bestuur het op prijs stelt dat zij 9 april namens OSA naar de beweegmarkt in 
Schinnen wil gaan. 
 
Mw. Miller deelt nog mede dat we hadden toegezegd om deel te nemen aan de 
Koningsspelen (vrijdag 24 april), maar dat we deze activiteit hebben moeten 
afzeggen. Onze hulptrainer, Jordy, zou deze spelen samen met Ton gaan 
verzorgen, maar de samenwerking met Jordy is beëindigd, omdat de 
samenwerking niet naar wens verliep. Hierdoor is er geen begeleider 
beschikbaar.  
 

9.   Rondvraag 
Mw. Hanckmann geeft aan dat de leden van de maandagochtend  het erg 
vervelend vinden dat zij vaak geen gebruik kunnen maken van de sporthal. Dit 
jaar is het zelfs zo dat men 3 weken achter elkaar niet kan badmintonnen. Het 
bestuur geeft aan dat het altijd al zo geweest is dat de hal tijdens de 
basisschoolvakanties gesloten is en dat er voor dit jaar inderdaad veel andere 
activiteiten in de hal gepland zijn die voor elke groep consequenties heeft. Niet 
alleen voor de maandag. Voor dhr. Erens is het verhuren van de hal aan derden 
lucratiever dan verhuren aan ons. Dit is gewoon een feit. Het bestuur deelt de 
mening van de maandagochtendleden en is ook van mening dat het dit jaar wel 
erg vaak voor is gekomen dat de hal niet voor ons beschikbaar is. Het bestuur 
was daarom al voornemens om hierover in gesprek te gaan met dhr. Erens.  
 
Mw. Miller geeft nogmaals aan dat wanneer er wijzigingen zijn voor de 
maandagochtend, zij dit doorgeeft aan dhr. Ton Laeven.  
 
Mw. Schaffrath maakt gebruik van de rondvraag door mede te delen dat zij 
bereid is om zitting te gaan nemen in het bestuur. Het bestuur is hierover erg 
verheugd en heet haar dan ook van harte welkom. Yvonne neemt na de Pasen 
contact met haar op om de overdracht te regelen.  

 
10. Sluiting 

De voorzitter bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en geeft nogmaals aan 
het zeer prettig te vinden dat mw. Schaffrath deel gaat uitmaken van het 
bestuur. Het bestuur blijft hierdoor uit 5 personen bestaan en het secretariaat 
heeft een opvolger. Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter 
even voor negen de vergadering. 
 
Notulist, Yvonne 


