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

Notulen Jaarvergadering 2020
Datum: woensdag 17 november 2021
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Multi Functioneel Centrum te Oirsbeek (sporthal)
Aanwezig: Jo Kastrop, Ton Wintjens, Ger Roberts, Marlie Hanckmann,, Roel Deckers en Roy
Beulens.
Afgemeld: Annelies Miller(ziek)
1. Opening en vaststellen agenda ALV
Jo opent de vergadering en heet iedereen welkom.
welkom. Er zijn geen aanvullingen op de
agendapunten waardoor de agenda conform de uitnodiging wordt vastgesteld.
2. Mededelingen vanuit het bestuur
Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur.
3. Notulen ALV 20 maart 2019 (over 2018)
201
De notulen worden uitgedeeld, doorgenomen en verder zonder opmerking goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2019 secretaris
Het jaarverslag wordt aan de aanwezigen uitgereikt en doorgenomen. Er zijn verder
v
geen
opmerkingen en het jaarverslag
aarverslag wordt onder dankzegging goedgekeurd.
5. Jaarverslag 2019 penningmeester
Ook het financieel jaarverslag wordt uitgedeeld en door de penningmeester toegelicht. Ger
verklaart het grote verschil in zaalhuur en trainer. Per 2018 huren we nog slechts 2/3 gedeelte
van de zaal, maar omdat het seizoen tot de zomervakantie loopt hebben we in 2018 nog een
boete moeten betalen over de gereserveerde uren, het bedrag over 2019 is derhalve de
zaalhuur over 2/3 gedeelte zonder boete. Per september heb we het trainerschap van Raoul
opgezegd en zijn we een poule begonnen met 4 personen op de donderdag
donderdag bij de jeugd,
daarvoor wordt Raoul vrijgesteld van contributie en zijn de trainerkosten vervallen. Het
financieel jaarverslag wordt verder goedgekeurd.
6. Verslag commissie kascontrole
controle
Joyce en Irene hebben de financiële cijfers in orde bevonden en decharge verleend aan de
penningmeester.
7. Bestuurszaken; penningmeester Ger Roberts en Voorzitter Jo Kastrop zijn aftredend
Ger en Jo stellen zich herkiesbaar voor hun functie. De aanwezige leden gaan akkoord met het
voorstel.
8. Rondvraag
Van de rondvraag wordt door de aanwezigen verder geen gebruik gemaakt.
9. Sluiting
Jo bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.
Notulist, Ton Wintjens
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