Algemene ledenvergadering gymnastiekvereniging Apollo’70 d.d. 12 maart 2018
Locatie: Foyer Bruisend Hart
Aanvang: 20.30 uur
Aanwezig: Esther Bolier
Marit Schippers
Sanne Mesker
Viona Burggraaf
Gerrit den Hartog
Marina Boom
Heidie Korevaar (schuift later aan)
1. Opening
De vergadering wordt geopend door Esther. Esther heet iedereen van harte welkom.
2. Ingekomen stukken
- Zoals vermeld zal de subsidie elke jaar iets minder worden. Dit jaar krijgen we €5079,00.
- Marit kreeg bericht met betrekking tot de privacywetgeving. Hoe gaan we dit aanpakken?
Esther leest de belangrijkste punten uit de notulen van de vorige ALV voor.
Hierover zijn geen op- en/of aanmerkingen.
Esther en Marit ondertekenen de notulen van de ALV van 6 maart 2017.
3. Jaarverslag penningmeester
Gerrit leest het jaarverslag voor.
De belangrijkste punten die naar voren komen in het jaarverslag zijn:
- vanaf mei 2017 heeft Gerrit het penningmeesterschap van Monique overgenomen.
- Contributie: er zijn momenteel 29 volwassenen en 72 jeugdleden, die betalen. Dit komt op
een bedrag van ongeveer €12.500,00. Hierdoor liggen de werkelijke inkomsten van 2017
lager dan de verwachte inkomsten.
- Onder de opbrengst acties vallen de jaarmarkt, de stroopwafelverkoop en de fokveedag.
- Uitvoering: kosten zijn hoger uitgevallen doordat er een generale repetitie is gehouden in
de ochtend, wat meer zaalhuur betekent, er is een beamer gehuurd en betaald voor een
dans act. Kosten minus de opbrengsten zorgen voor een verlies van €1.500,00.
- Met de donaties is niets gedaan. De automatische incasso was maar eenmalig. Hoe gaan
we dit oppakken?
- Met de spelletjesochtend in februari 2017 is €1.243,59 opgehaald. Daarnaast is er nog geld
binnengekomen van een aantal sponsoren (bedrijven). Het is nog niet genoeg om een
airtrack te kunnen kopen.
Gerrit heeft onder de representatie kosten de kosten van de factuur van de website (mijn
domein) gezet. Onder diversen vallen het lief en leed potje, pietengym, het Giessenlanden
toernooi en de barbecue met de (hulp)leiding en bestuur ter afsluiting van het jaar.
Gerrit wilt dit nog beter gaan uitsplitsen.

- De saldo vermeerdering, €1.821,29, komt door de spelletjesochtend en de sponsoractie
voor de airtrack. De airtrack is nog niet aangeschaft, omdat hier nog meer geld voor nodig is.
Zou een airtrack ook te verhuren zijn? Ja, wel met een contract.
4. Kascommissie
Nathalie Schippers en Sander Mulder zijn bij Gerrit geweest. Ze hebben alles doorgekeken
en gaven aan dat het keurig verzorgd is en heel overzichtelijk.
Er waren een aantal punten gevonden, die Gerrit nog zou aanpassen, bijvoorbeeld dat er in
het overzicht van de uitvoering de zaalhuur van een hele maand was opgenomen, waardoor
er een vertekend beeld ontstond. Ook moest Gerrit nog navraag doen bij Monique, de oude
penningmeester, over een verzekering.
De punten zijn door Gerrit aangepast/opgelost. De kascontrole is hierbij goedgekeurd. De
kascommissie is niet aanwezig en moeten de begroting nog ondertekenen.
Nathalie Schippers heeft de kascontrole nu twee jaar uitgevoerd en wij bedanken haar
hiervoor.
5. Benoeming nieuwe kascommissie
Sander Mulder gaat volgend jaar opnieuw in de kascommissie.
Daarnaast geeft Monique Post aan zich bij Sander aan te willen sluiten.
6. Jaarverslag secretaris
Marit leest haar jaarverslag voor.
De belangrijkste punten die naar voren komen in het jaarverslag zijn:
- De subsidie van 2017 is €5.495,00. Dit is €554,00 minder dan in 2016.
- Het lidmaatschap van de KNGU is opgezegd per 1 januari 2017.
- Op 4 februari 2017 werd een spelletjesochtend georganiseerd om geld in te zamelen voor
een airtrack. Hierbij werd een bedrag van €1.243,59 opgehaald. Ook hebben (lokale)
ondernemers gesponsord. We hebben nog niet genoeg geld opgehaald om een airtrack aan
te kunnen schaffen.
- De uitvoering, die gehouden werd op 25 maart 2017, met het thema “landen” was een
geslaagde avond.
- Voor de schietkraam hebben wij in juni 2017 twee luchtbuksen gesponsord gekregen door
Piet Cuvelje.
- De kosten van het schieten zijn omhoog gegaan van €1,00 naar €1,50. Hierover zijn geen
opmerkingen gemaakt, tijdens de jaarmarkt en fokveedag, wat betreft de verhoging.
- Monique Post heeft afscheid genomen van het bestuur. Gerrit den Hartog nam het
penningmeesterschap van haar over vanaf mei 2017. Daarnaast is ook Viona Burggraaf het
bestuur komen versterken.
Het jaarverslag is goedgekeurd. Esther en Marit ondertekenen deze.
Esther bedankt Marit voor het maken van het jaarverslag.

7. Bestuursverkiezing: Esther Bolier is aftredend en niet herkiesbaar
Esther Bolier is aftredend en niet herkiesbaar. Wij bedanken Esther voor haar inzet en krijgt
een bos bloemen.
We zijn verder nog steeds druk aan het zoeken naar nieuwe bestuursleden. We hebben al
veel mensen gevraagd, maar niemand heeft nog toegezegd.
8. Rondvraag
- Heidie kwam met het idee om eens te kijken bij de tweedehands verkoop van Janssen en
Fritsen voor (mogelijk) een airtrack.
- Vanwege de puinhoop in het toestellenhok zijn er foto’s en een plattegrond gemaakt.
Heidie merkte op dat de volleybal zich hier nog niet altijd aan houdt. Heidie heeft ze hierop
aangesproken.
Vergadering sluit om 21.45 uur.

