Notulen Algemene Ledenvergadering 10 maart 2018
Locatie:
Tijd:
Aanwezige bestuursleden:

Commissieleden:
Aanwezige leden:
Afwezige leden met bericht:

Twiskeweg 99, 1511 BW Oostzaan
10:45 – 12:15 uur
Hiske Brunklaus (voorzitter)
Michael Bosman (penningmeester)
Peter Jansen(Sporten, Kopij en Secretaris)
Ruud Burger (PR)
Joop Bosman (reizen)
42
0

Verslag:

Dorry Brienen

1.

Opening en mededelingen
Voorzitter Hiske Brunklaus opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Verslag Algemene Ledenvergadering 22 april 2017.
Henk de Bruijn heeft gereageerd op de financiën over 2016. Reden hiervoor is dat het
positief resultaat reizen in plaats van € 900 circa € 1500 is. Dit heeft te maken met het
een annulering van een reis. Daarnaast is het resultaat in 2016 ‘geholpen’ door een
vrijval van de post voorzieningen voor de NSkiV in verband met subsidie om
wintersportactiviteiten te ontplooien voor scholen (in 2012). Dit bedrag moest
terugbetaald worden, maar hiervoor is de rekening nooit ontvangen. Daarom is vorig jaar
besloten het bedrag vrij te laten vallen. De notulen worden vastgesteld.

3.

Mondeling verslag: sporten, deelnemers, PR, reizen.
Sporten door Peter Jansen
Het aantal deelnemers is gelijk gebleven, wel is er een kleine verschuiving opgetreden
onder de groepen.
Vanaf september is er een link voor proeflessen geplaatst. Dit heeft een positieve
uitwerking gehad en geresulteerd in nieuwe leden.
In aantal en deelname zijn de trainingen gelijk gebleven.
In september 2017 is Snowplanet gestart. Jolanda de Vries wordt bedankt voor haar
aandeel hierin. In Snowplanet gaat ook het langlaufen starten. Aanmelding via Kostadin
Sivinov, kosten € 12.50 per les.
Openingsweekend in Snowplanet heeft plaatsgevonden; Ruud, Jolanda, Linda en Marga
hebben op de stand gestaan. Dit heeft geen nieuwe deelnemers opgeleverd.
De nieuwjaar training is succesvol verlopen met alle nieuwe trainers erbij.
Vrijbuiter wintersportbeurs is overgenomen door LIV outdoor. Het hele Winterseizoen
kunnen tweedehands spullen worden ingeleverd en blijven te koop staan.
Er zijn 12 nieuwsbrieven uitgegeven.
Openingsseizoen met BBQ en quiz zijn goed ontvangen.
Donateurschap staat op de website, hier heeft nog niemand zich voor opgegeven.

Betalingen trainingen verlopen via automatische incasso, opgeven via website en nog
makkelijker bij aanvang training staat link in de Nieuwsbrief om direct in te schrijven.
PR door Ruud Burger
Er is een actie gedaan ter promotie van de Skivereniging met affiches in bussen. Naar
aanleiding hiervan zijn er geen nieuwe leden gekomen. Wel heeft deze actie flink wat
gekost.
Er is twee keer een redactiestukje in een buurtkrantje geplaatst (vaker ingediend, niet
gehonoreerd).
De beurs in Heerhugowaard is niet doorgegaan voor de SZW in verband met het niet
beschikbaar zijn van vrijwilligers.
Besloten is om geen folders meer uit te geven. Kost te veel (aan inzet en geld) en levert
niets op. Er is geadverteerd in Skiinformatie.nl. Dit heeft 2 leden opgeleverd.
Er zal geprobeerd worden wat sponsoring binnen te halen.
Kostadin vraagt of er ook iets gedaan is met Kompas (krantje). Ruud reageert dat het
duur is en het vaak niet lukt om het stukje geplaatst te krijgen.
Joke van der Sluijs merkt op dat er een positieve promotie voor Nordic Walking op de site
moet staan. Het huidige wekt een gevoel voor een doelgroep van ziek en/of oud te zijn.
Actie: het stuk zal nagekeken en aangepast worden door Joke en Jolanda (Nordic
Walkers).
Reizen door Joop Bosman
De skisafari heeft dit jaar geen doorgang gevonden. Vasasport is gestopt met de
organisatie hiervan. De safari gaat overgenomen worden door een van de leraren:
Daphne. Zij zal proberen volgend jaar een nieuwe safari te organiseren.
Op 16 maart 2018 vertrekt de reis naar Canazei. De reis is volgeboekt. De papieren
worden in de bus uitgedeeld.
Joop doet een oproep om deel te nemen aan de reizen.
4.

Verslag penningmeester 2017 / begroting 2018
Michael Bosman licht toe en komt terug op de opmerking van Henk de Bruijn. Hij heeft
gelijk inzake het bedrag.
De sportactiviteiten hebben een positief resultaat opgeleverd. Dit heeft te maken met een
andere uitbetaling van de trainers, dit leidt tot kostenverlaging (geen bureau meer tussen,
maar rechtstreekse betaling). Reizen zijn winstgevend geweest.
Bestuurskosten zijn wat hoger dan begroot, dit komt onder andere door het
jubileumfeestje (BBQ) en het bestuur is voor het eerst met elkaar uit eten geweest.
Advertentiekosten waren niet begroot, De Skihut en Snowplanet hebben een deel van de
kosten voor hun rekening genomen (zie opbrengsten).
Baten: Bijdrage NSKIV is wat afgenomen in verband met teruglopen leden NSKIV.
Rentepercentages zijn sterk teruggelopen. Al met al een positief resultaat van ruim €
2.200.
G. Fokke vraagt of er nog aan scholing wordt gedaan voor de docenten. Het bedrag van
€ 2500 blijft staan met het oog op de toekomst. De NSKIV biedt op dit moment geen
scholing meer aan voor de Sneeuwfittraining in verband met te weinig deelname. Als het
in september 2018 wel mogelijk is, zullen Jessica en Yvonne hiervoor aangemeld
worden.

B. Lucas vraagt naar de reservering reisvoorzieningen. Dit blijft staan in verband met
reserve bij het eventueel omvallen van een reisaanbieder. (Sunweb is AVR, maar
skisafari niet).
Toelichting op de begroting:
Sponsoring gaat terug naar normaal niveau. Contributies leden + bijdrage NSV zullen
niet schokkend veranderen. De inkomsten van de reis zijn al bekend.
Sportactiviteiten zullen mogelijk wat lager uitkomen dan begroot.
Reizen kosten zijn bekend.
Bijeenkomsten zijn begroot. Gekeken wordt of er dit jaar weer een activiteit
georganiseerd kan worden. Hiervoor kan nog geen toezegging worden gedaan.
Er zullen geen adverteerderskosten meer gemaakt gaan worden.
Er zal weer een shirtjes- (met korte mouw) en jasjesactie (winddicht) worden
georganiseerd, informatie hierover volgt later. Ruud Burger is hier druk mee bezig.
Binnenkort wordt een passessie gehouden. De bijdrages worden dan bekend gemaakt,
hiervan neemt de vereniging ook een deel voor haar rekening.
Ed Plug vraagt naar het resultaat 2016. Dit moet vergeleken worden ten opzichte van
2015. Die stukken moeten dan teruggezocht worden. Aangegeven wordt dat dit puur ter
vergelijking is. Er wordt steeds uitgegaan van een weergave van twee jaar.
Aandacht wordt gevraagd voor de verhoging van de contributies. Ook dit jaar zal in
plaats van 3% de contributie met 1,5% worden verhoogd.
5.

Verslag kascommissie
De kascommissie, in de persoon van Aad In ’t Veld en Jenny Grevenstuk, heeft de
boeken doorgenomen en akkoord bevonden.
De kascommissie stelt de aanwezige leden in de ledenvergadering voor decharge te
verlenen aan het bestuur van de algemene vergadering voor het jaar 2017 voor de
financiële administratie. Dit punt wordt aangenomen.

6.

Benoeming kascommissie
Aad treedt af. Jenny Grevenstuk zal nog een jaar aanblijven. Ingrid Breebaart is het
tweede lid. Gerrit Ijff is reserve en Veronique Brienen tweede reserve.

7.
Rondvraag
7.1 Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
8.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.
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