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

Notulen Jaarvergadering 2019
Datum: woensdag 20 maart 2019
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Multi Functioneel Centrum te Oirsbeek (sporthal)
Aanwezig: Annelies Miller, Ton Wintjens, Ger Roberts, Jo Hanckmann, Marlie Hanckmann en
Raoul van de Poll
1. Opening en vaststellen agenda ALV
Annelies neemt het voorzitterschap van Jo over ivm ziekte. Annelies opent de vergadering en
heet iedereen welkom.
kom. Er zijn geen aanvullingen op de agendapunten
en waardoor de agenda
conform de uitnodiging wordt vastgesteld.
2. Mededelingen vanuit het bestuur
Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur.
3. Notulen ALV 28 maart 2018 (over 2017)
201
De notulen worden
orden uitgedeeld en doorgenomen, ze worden zonder opmerking goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2018 secretaris
Het jaarverslag wordt aan de aanwezigen uitgereikt en doorgenomen, er zijn verder geen
opmerkingen en het jaarverslag
aarverslag wordt onder dankzegging goedgekeurd.
5. Jaarverslag 2018 penningmeester
Ook het financieel jaarverslag wordt uitgedeeld en door de penningmeester toegelicht. De hoge
algemene kosten werd veroorzaakt omdat we eind 2018 een flyer-actie
flyer actie voor het werven van
nieuwe leden gehouden hebben. Het
et financieel jaarverslag wordt goedgekeurd.
goedgekeurd
6. Verslag commissie kascontrole
controle
Marlie en Joyce hebben de financiële cijfers in orde bevonden en decharge verleend aan de
penningmeester.
7. Benoeming nieuwe leden commissie kascontrole
Volgende jaar zal Joyce en 1 nieuw lid benaderd worden voor het uitvoeren van de kascontrole.
8. Bestuurszaken; penningmeester Annelies Miller is aftredend en niet herkiesbaar
De taken van Annelies zullen worden overgenomen door Ger Roberts, Annelies blijft wel nog
bestuurslid binnen onze vereniging.
vereniging
9. Rondvraag
• Raoul vraagt naar Mathijs van Pelt.
Pelt Annelies legt uit dat Mathijs verhuisd is en niets
meer van zich heeft laten horen. De contributie voor 2019 is ook niet meer door hem
betaald. Besloten wordt om Mathijs per 1 januari dan ook uit te schrijven als lid.
10. Sluiting
Annelies bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.
Notulist, Ton Wintjens
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