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Notulen
 
 
Datum: woensdag 28 maart 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Multi Functioneel Centrum te Oirsbeek
 
Aanwezig: Jo Kastrop, Annelies Miller, 
Yvette Arres en Ton Laeven. 
 
Afgemeld: Irene Alzer. 
 
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen wel
agendapunten waardoor de agenda conform de uitnodiging wordt vastgesteld.
 
2. Voorstel : inschrijfgeld laten vervallen
Door het bestuur wordt het voorstel kort toegelicht, hierna worden de voor en tegens met elkaar 
afgewogen en na stemming wordt besloten 
 
3. Mededelingen vanuit het bestuur
Jo deelt mede dat de huurverhoging van de sporthal tijdelijk is teruggedraaid. Annelies zal 
bewaken of de nieuwe (oude) tarieven ook in rekening worden gebracht.
Ton deelt mede dat het bestuur gaat deelnemen aan de beweegmarkt op 14 april. Ger zal 
trainer Raoul polsen of hij interesse heeft voor
 
4. Notulen ALV 22 maart 2017 (over 201
De notulen worden uitgedeeld en doorgenomen. 

Bij punt 6 is de aanwezigheid van Ans Eurlings niet juist weergegeven, Ton zal dit corrigeren
Door een van de leden wordt gevraagd naar de statiegeldactie bij de Jumbo, Annelies zal dit 
punt verder oppakken in de reguliere bestuursvergadering
De notulen worden verder goedgekeurd en vastgesteld.
 
5. Jaarverslag 2017 secretaris 

Het jaarverslag wordt aan de aanwezigen uitgereikt en 
punt 2 het jaartal in de eerste regel niet juist is weergegeven, verder zijn er geen opmerkingen 
en het jaarverslag wordt onder dankzegging goedgekeurd.
 
6. Jaarverslag 2017 penningmeester

Ook het financieel jaarverslag wordt uitgedeeld en door de penningmeester toegelicht. 
financieel jaarverslag wordt goedgekeurd.
 
7. Verslag commissie kascontrole
Ans Eurlings en Ton Laeven hebben
orde bevonden en decharge verleend aan de penningmeester.
 
8. Benoeming nieuwe leden commissie 
In verband met de lage opkomst van de leden kan er niet een nieuwe kascont
benoemd worden. Annelies zal volgende jaar 2 leden benaderen voor het uitvoeren van de 
controle. 
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Notulen Jaarvergadering 2018 

Multi Functioneel Centrum te Oirsbeek (sporthal) 

Jo Kastrop, Annelies Miller, Ton Wintjens, Ger Roberts, Ans Eurlings

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

Voorstel : inschrijfgeld laten vervallen 
Door het bestuur wordt het voorstel kort toegelicht, hierna worden de voor en tegens met elkaar 
afgewogen en na stemming wordt besloten om het inschrijfgeld per direct af te schaffen.

Mededelingen vanuit het bestuur 
Jo deelt mede dat de huurverhoging van de sporthal tijdelijk is teruggedraaid. Annelies zal 
bewaken of de nieuwe (oude) tarieven ook in rekening worden gebracht. 

e dat het bestuur gaat deelnemen aan de beweegmarkt op 14 april. Ger zal 
trainer Raoul polsen of hij interesse heeft voor het geven van een demo. 

(over 2016) 
De notulen worden uitgedeeld en doorgenomen.  

aanwezigheid van Ans Eurlings niet juist weergegeven, Ton zal dit corrigeren
Door een van de leden wordt gevraagd naar de statiegeldactie bij de Jumbo, Annelies zal dit 
punt verder oppakken in de reguliere bestuursvergaderingen.  

goedgekeurd en vastgesteld. 
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punt 2 het jaartal in de eerste regel niet juist is weergegeven, verder zijn er geen opmerkingen 
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In verband met de lage opkomst van de leden kan er niet een nieuwe kascont
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9. Bestuurszaken; secretaris Ton Wintjens is
Ton geeft aan dat hij nog een termijn wil doorgaan
als secretaris. 
 
10. Rondvraag 

• Yvette Arres maakt van de gelegenheid gebruik om een woordje van dank uit te spreken 
richting het bestuur inzake de verrichte werkzaamheden voor de vereniging

• Ton Laeven deelt mede dat op de maandagochtend géén beheerder aanwezig was, dit 
was zeker vervelend aangezien niet alle lampen aan waren in de sporthal
het bestuur op de hoogte is van dit feit en ook al acties heeft uitgezet richting gemeen
en SESS. Jo zal nogmaals contact gaan opnemen met SESS.

 
11. Sluiting 
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid. Verder niets meer aan de orde zijnde, 
sluit de voorzitter even voor negen
 
 
Notulist,  
Ton Wintjens 
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secretaris Ton Wintjens is aftredend en herkiesbaar 
nog een termijn wil doorgaan. De vergadering is akkoord dat 

Yvette Arres maakt van de gelegenheid gebruik om een woordje van dank uit te spreken 
richting het bestuur inzake de verrichte werkzaamheden voor de vereniging

Ton Laeven deelt mede dat op de maandagochtend géén beheerder aanwezig was, dit 
was zeker vervelend aangezien niet alle lampen aan waren in de sporthal
het bestuur op de hoogte is van dit feit en ook al acties heeft uitgezet richting gemeen

Jo zal nogmaals contact gaan opnemen met SESS. 

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid. Verder niets meer aan de orde zijnde, 
voor negen uur de vergadering. 
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De vergadering is akkoord dat Ton aanblijft 

Yvette Arres maakt van de gelegenheid gebruik om een woordje van dank uit te spreken 
richting het bestuur inzake de verrichte werkzaamheden voor de vereniging.  

Ton Laeven deelt mede dat op de maandagochtend géén beheerder aanwezig was, dit 
was zeker vervelend aangezien niet alle lampen aan waren in de sporthal. Jo verteld dat 
het bestuur op de hoogte is van dit feit en ook al acties heeft uitgezet richting gemeente 

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid. Verder niets meer aan de orde zijnde, 


