Algemene ledenvergadering gymnastiekvereniging Apollo ’70 d.d. 6 maart 2017
Locatie: Foyer Bruisend Hart
Aanvang: 20.30 uur
Aanwezig: Monique Post
Marit Schippers
Esther Bolier
Sanne Mesker
Sander Mulder
Elly Bouman
Brenda Boer
Wim de Kreij
Wim Boer
Heidie Korevaar (schuift later aan)
1. Opening
De vergadering wordt geopend door Esther. Esther heet iedereen hartelijk welkom.
2. Ingekomen stukken
- KNGU beëindiging -> brief gekregen dat dit per 1 januari 2017 is ingegaan
- Subsidie, dit jaar €5495, is iets minder dan vorig jaar
- De vorige ALV was naar voren gehaald, vanwege de vraag of we doorgaan met de KNGU of dat we
het zouden opzeggen.
Esther leest de belangrijkste punten uit de notulen van de vorige ALV voor.
Deze zijn:
- De vraag of we met de KNGU akkoord gaan en er een verhoging komt van €4,50 per jaar en dit
structureel elk jaar met €4,50 verhoogd wordt. Als we niet akkoord gaan betekent het wel dat de
selectie geen wedstrijden meer kan doen.
Besloten is om te stoppen met de KNGU.
- Voor de selectie meiden wordt er gekeken of we wedstrijden kunnen organiseren met de
omliggende dorpen.
Esther vraagt of er nog op of aanmerkingen zijn. Deze zijn er niet.
Esther en Marit ondertekenen de notulen van de ALV van 6 januari 2016.
3. Jaarverslag penningmeester
Monique leest haar jaarverslag voor.
De belangrijkste punten die naar voren komen in het jaarverslag zijn:
Terugblik 2016
- De inkomsten van 2016 zijn hoger ten opzichte van de begroting, omdat er nog een deel van de
contributie van 2015 geïnd werd in 2016.
- De huur is lager uitgevallen, omdat er na de zomer groepen van de meiden zijn samengevoegd.
- Kosten van acties zijn vrij hoog, dit komt met name door de fokveedag.
- Kosten van vrijwilligers zijn hoger dan begroot, dit komt door meer inzet van hoofdleiding.
- Wens van 2016 waren nieuwe gympakjes voor de meiden. Dit is gelukt!
Begroting 2017
- Als de groepen weer “normaal” worden verdeeld, wordt een stijging van de huurkosten verwacht.

- Zaalhuur van de Til wordt verhoogd met €1.
- Voor de uitvoering zoeken we sponsoren en heffen we entree om zo de kosten minimaal te houden
ten opzichte van een verlies van €800 bij de uitvoering in 2015.
- Sponsor voor polo’s van de leiding is gevonden.
- De kosten van de verzekering worden hoger, omdat we uit de KNGU zijn gestapt. Daarnaast wordt
er gekeken naar een andere verzekering in plaats van Univé, omdat de kosten bij Univé fors zullen
stijgen.
- Vanwege het uitschrijven bij de KNGU zijn we niet gedekt voor de buma sena kosten. Deze kosten
zijn hoog terwijl we amper muziek draaien. We kiezen er nu voor de kosten niet te betalen, met het
risico dat ze komen controleren. Als ze wel komen controleren zullen de kosten met terugwerkende
kracht betaald moeten worden vanaf 01-01-2017.
- Wens voor 2017 om een airtrack aan te schaffen. Kosten hiervan liggen tussen de €2400 en €3000.
4. Kascommissie
Elly Bouman en Nathalie Schippers zijn bij Monique geweest. Ze hebben alles doorgekeken, vragen
gesteld en het is goedgekeurd. De handtekeningen zijn gezet.
Elly Bouman heeft het nu twee jaar gedaan en we bedanken haar hiervoor. Naast Nathalie zijn we op
zoek naar wie het aankomende twee jaar wilt gaan doen.
5. Benoeming nieuwe kascommissie
Nathalie Schippers gaat volgend jaar opnieuw in de kascommissie.
Daarnaast geeft Sander Mulder aan zich bij Nathalie 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 2016 (€6049) is €800 meer dan in 2015.
- KNGU is opgezegd per 1 januari 2017.
- Er wordt nog steeds actief gezocht naar twee nieuwe bestuursleden.
- De automatische incasso is begonnen per januari 2016. Bijna iedereen gaf hier toestemming voor.
- In november 2016 zijn de nieuwe gympakjes gekomen. Bijna alle meiden hebben een nieuw
gympakje. Nieuwe pakjes kunnen via de website van de gym besteld worden.
- Per november 2016 is Marit lid van de gebruikersraad van de Tilgroep. Dit houdt in dat zij namens
Hoornaar woordvoerder is over het gebruik van de sporthal/dorpshuis en ideeën, klachten en andere
onderwerpen aan de orde kan brengen.
Toevoeging gebruikersraad:
Vroeger heette deze raad het adviesraad. De raad van toezicht kijkt toe op de Tilgroep aangezien
deze apart is gegaan. Uit elk dorp zijn er twee mensen nodig voor de gebruikersraad. Het liefst één
persoon die gebruik maakt van de sporthal en één die gebruik maakt van het dorpsgebouw. Vanuit
Hoornaar zit alleen Marit nu in de gebruikersraad. Graag wil ze er nog iemand bij die gebruik maakt
van het dorpsgebouw.
Marit gaf aan in gesprek te willen gaan met Wim van Krugten, raad van toezicht, om na te gaan wat
hun verwachtingen zijn van de gebruikersraad.
Het jaarverslag is goedgekeurd. Esther en Marit ondertekenen deze.
Esther bedankt Marit voor het maken van het jaarverslag.

7. Bestuursverkiezing: Sanne Mesker is aftredend en herkiesbaar
We zijn blij dat Sanne Mesker herkiesbaar is.
We zijn verder nog steeds druk aan het zoeken naar nieuwe bestuursleden. We hebben al veel
mensen gevraagd, maar niemand heeft nog toegezegd.
Iemand kwam met het idee om een activiteitencommissie op te stellen. Hiermee kun je mensen
makkelijker aanspreken en is er meer hulp bij activiteiten.
8. Rondvraag
- Voor de toestel commissie hebben we al Hugo en Wim. Daarnaast willen misschien de schoonzus
van Elly en Patrick (de man van Eva).
- Wat bieden we de selectie nu na de uitvoering? Ook omdat er geen wedstrijden zijn in verband met
het uit de KNGU stappen. We willen zelf wedstrijden gaan organiseren met omliggende dorpen.
- Hoeveel brengen de schiettenten nu op bij de jaarmarkt en de fokveedag?
Jaarmarkt: opbrengst €421, hiervan blijft €288 over.
Fokveedag: opbrengst €800, hiervan blijft €330 over.
Is het een idee om de kosten van het schieten ophoog te brengen van €1 naar €1,50?
Optie om minder bandjes bij de kramen op de fokveedag te kopen? Dit is niet echt een optie. De
bandjes worden gezien als blijk van waardering.
Optie om de fokveedag aan te houden en iets anders te verzinnen voor de jaarmarkt? Hier wordt nog
over nagedacht.
Geweren doen het niet meer goed. De geweren zijn ook niet gemaakt om achter elkaar door te
schieten. 3 geweren zijn redelijk goed (nieuw), de andere 5 zijn aan vervanging toe. Piet Cuveljé heeft
wel eerder twee geweren gesponsord. Kan iemand ze mogelijk sponsoren?
De mannen zien het nog zitten om de schietkramen te houden. Daarnaast wordt er gezocht naar
sponsoren voor nieuwe geweren.
- Entree van de uitvoering is €3. Dit geldt niet voor de deelnemende kinderen. Daarnaast mag ook 1
ouder van de peuters gratis naar binnen aangezien ook zij deelnemen. Kinderen onder de 6 jaar zijn
ook gratis.
Vergadering sluit om 22.10 uur

