Badmintonvereniging O.S.A.
Oirsbeek - Schinnen - Amstenrade

Notulen Jaarvergadering 2017
Datum: woensdag 22 maart
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Multi Functioneel Centrum te Oirsbeek (sporthal)
Eurlings Ties en Yvette
Aanwezig: Jo Kastrop, Annelies Miller, Ton Wintjens, Ger Roberts, Ans Eurlings,
Arres, Jo Hanckmann, Irene Alzer, Ton Laeven en Jack Pluymaekers.
Afgemeld: Uta Jessen-Feron,, Marlie Hanckmann, Irene Alzer en Elly Pepels.
1. Opening en vaststellen agenda ALV
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
kom. Er zijn geen aanvullingen op de
agendapunten waardoor de agenda conform de uitnodiging wordt vastgesteld.
2. Mededelingen vanuit het bestuur
Er zijn 3 brieven ontvangen, waarop verder geen actie wordt ondernomen door het bestuur.
•
•
•

Een brief
rief van de organisatie OLS met het verzoek om zich aan te melden als vrijwilliger.
Een brief van SESS inzake de openingstijden van de sporthal.
Een brief van de Rabobank inzake de clubkas campagne 2017.

3. Notulen ALV april 2016 (over 2015)
201
De notulen worden uitgedeeld en doorgenomen.
Er zijn geen opmerkingen. De notulen
otulen worden derhalve goedgekeurd en vastgesteld.
4. Jaarverslag 2016 secretaris
Het jaarverslag wordt aan de aanwezigen uitgereikt en doorgenomen.. Er zijn geen
opmerkingen. Jaarverslag wordt onder dankzegging goedgekeurd.
5. Jaarverslag 2016 penningmeester
Ook het financieel jaarverslag wordt uitgedeeld en door de penningmeester toegelicht. Het
financieel jaarverslag wordt goedgekeurd.
6. Verslag commissie kascontrole
controle
Ans Eurlings en Ria Wolff hebben de financiële cijfers in orde bevonden en hebben decharge
verleend aan de penningmeester.
7. Benoeming nieuwe leden commissie kascontrole
Voor het volgend jaar is Ans Eurlings lid en zal voor Ria Wolff een vervanging gezocht worden.
wor
8. Bestuurszaken; voorzitter Jo Kastrop en bestuurslid Ger Roberts zijn aftredend en
herkiesbaar
Jo en Ger geven beide aan dat ze nog een termijn willen doorgaan.
doorgaan De vergadering is akkoord
dat Jo als voorzitter en Ger als bestuurslid aanblijven.
aanblijven
9. Rondvraag
• Luc Miller en Ton Wintjens gaan ook dit jaar weer de badmintonvereniging
vertegenwoordigen op de koningsspelen.
• Ton Laeven deelt mede dat de klacht mbt kleedlokaal 2 is opgelost.
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•
•

Annelies deelt mede dat het bij de Jumbo en Albert
Al
Hein mogelijk is om het statiegeld te
doneren aan een goed doel (sportvereniging).
Een van de aanwezigen heeft in de wandelgangen gehoord dat er sprake is van het
inkorten/verplaatsen van de speeltijden. Het bestuur legt uit dat bij het opstellen van de
begroting
ing en de aanpassing van de contributie in 2016 al duidelijk was dat de vereniging
gaat interen op het vermogen, zeker gezien het feit dat er steeds minder leden zijn. Als
laatste wil het bestuur een contributieverhoging. Tijdens een van de
bestuursvergaderingen
ringen zijn een aantal suggesties geopperd om meer inkomsten te
genereren en/of minder uitgaven te doen. Enkele suggesties waren het verplaatsen van
speeltijden naar de goedkope uren in de sporthal,
sporthal, het inkorten van speelduur,
speelduur het
aantrekken van nieuwe leden
led enz.
Het bestuur legt uit dat dit enkel suggesties waren en niet meer dan dat. Mocht er
onverhoopt toch iets moeten gebeuren, dat zal eerst bij de leden geënquêteerd worden
hoe zij erover denken en misschien wel kiezen voor een kleine contributieverhoging
contributieverhogi op
het toch al lage bedrag. Voorlopig is er dus geen sprake van enigerlei wijzigingen.

10. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid. Verder niets meer aan de orde zijnde,
sluit de voorzitter even voor negen uur de vergadering.
Notulist,
Ton Wintjens
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