Algemene ledenvergadering 2014
Gehouden op:18 februari 2015
20:00 uur in de Omval, Diemen
Notulen opgemaakt door Aad Stuurman.
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Opening
De voorzitster opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De kascommissie is helaas verhinderd onder meer vanwege familieomstandigheden.

De voorzitster loopt de agenda door. Zij wil nog terugkomen op het vorig jaar besproken voornemen tot
aanpassing van de statuten. In overleg met de vergadering wordt dit punt toegevoegd op de agenda.

Als extraatje krijgen de leden een presentatie van de vernieuwde website.
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Ingekomen stukken
-

-
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Mededelingen
-

-

-

-

-
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Brief KNGU opheffen districtsbestuur. Aanspreekpunt DGV blijft hetzelfde.
Een uitnodiging voor de sportmarkt tijdens het Loswalfestival dat plaatsvindt in het Hemelvaartweekend (15
mei). Alle sportverenigingen van Diemen kunnen een kraam krijgen en kunnen een demonstratie geven van
hun sport. Het moet groot van opzet worden en is afgeleid van een evenement in Bussum. DGV geeft ook dit
jaar weer een demonstratie.
Er is een ingezonden brief ontvangen van een lid, hierop zal apart gereageerd worden.
In april komt er een ledenenquête uitgevoerd door een onderzoeksbureau. De leden ontvangen hierover een
brief. De enquête zal geschikt worden gemaakt voor PC, Smartphone en tablet. De vragenlijst is geschikt voor
alle doelgroepen. Het bestuur hoopt op een hoge respons. De uitslag zal worden gepresenteerd aan de leden.
Sinds 1 februari 2015 kent DGV een flexibel lidmaatschap met als doel om mensen die minder gebonden willen
zijn aan een club de mogelijkheid te bieden om flexibel te kunnen sporten zonder vast te zitten aan een
contract voor langere tijd. De KNGU heeft na diverse verzoeken van verenigingen besloten deze vorm van
lidmaatschap mogelijk te maken.
De voorzitster zit in een klankbordgroep van de gemeente Diemen op sportief gebied.
De communicatie berichten zullen in het vervolg verstuurd worden per e-mail om de druk- en portokosten te
verlagen. Belangrijk is hierbij dat alle leden een e-mailadres opgeven aan het secretariaat. Er zal gestreefd
worden naar meer berichten, maar korter van inhoud. Het bestuur gaat kijken of dit werkbaar is.
Het bestuur heeft zich aangesloten bij Turnstad Amsterdam, deze groep komt ongeveer 4x per jaar bijeen om
ervaringen uit te wisselen met elkaar. De voorzitster neemt zitting in deze overleggen.
DGV is begonnen met een controle van de ledengegevens. Gebleken is dat er bij diverse leden wijzigingen
hebben plaatsgevonden in de persoonsgegevens zonder dat deze zijn doorgegeven aan de ledenadministratie.
Het is niet gelukt om in 2014 de overeenkomsten voor de trainers rond te krijgen. De optie om dit via Sport
Service Nederland te doen bleek financieel voor onze vereniging niet haalbaar. Het bestuur is momenteel in
gesprek met een adviseur die dit ook bij een andere vereniging heeft geregeld.
Het bestuur heeft het laatste kwartaal van 2014 meegedaan aan een cursus “Besturen met een visie” van de
KNGU.

Verslag 2013
Het verslag van de ALV 2013 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

4a Statuten
Vorig jaar is op de ALV meegedeeld dat de statuten verouderd zijn. Een punt van aandacht is de samenstelling van
het bestuur dat volgens de statuten uit minimaal 5 personen moet bestaan. Het bestuur licht toe dat een minimale
bezetting van 5 bestuursleden in de huidige tijd moeilijk realiseerbaar is. De vergadering beaamt dit. In veel
(verenigings)statuten staat dit aantal op tenminste 3 personen. Het oneven principe blijft daarmee in tact. Het
bestuur legt dit voor aan de vergadering. Die heeft daartegen geen bezwaar, begrijpt de situatie en gaat akkoord
met aanpassing.
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Jaarverslag 2014
De leden hebben naar aanleiding van het jaarverslag 2014 geen vragen of opmerkingen. De voorzitster licht nog toe
dat de samenwerking met de buurtsportcoach langzaam aan vorm krijgt.

6

Verslag kascommissie / Financieel verslag
De penningmeester deelt de schriftelijke verklaring van de kascommissie mee. Bij controle zijn geen
onvolkomenheden geconstateerd. De kascommissie adviseert de posten bij- / afboekingen materialen op een
andere wijze te boeken in het kasboek. Er wordt hierbij decharge verleend aan het bestuur. De beide personen
worden bedankt voor hun verrichte werk en zullen een kleine attentie verstrekt krijgen.
Hierna geeft de penningmeester uitleg over de financiën van DGV voor het boekjaar 2013 / 2014.
Op de balans zal vanaf volgend boekjaar ook de posten Bijschrijving materialen en Afschrijving materialen worden
vermeld.
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Contributie vaststelling
De penningmeester geeft een toelichting dat er al een paar jaar verlies wordt geleden waardoor de reserve hard
slinkt. Het bestuur dient een voorstel in om de contributie te verhogen. Op basis van onderzoek bij vergelijkbare
verenigingen is dit een reële verhoging. Na stemming wordt de verhoging goedgekeurd.
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Rooster van aftreden
In verband met de benoemingstermijn van 4 jaar in de gemeentelijke sportraad die parallel loopt aan de
gemeentelijke verkiezingen, stelt het bestuur voor het rooster hierop aan te passen (en volgt daarmee tevens het
advies op van de gemeente). Benoeming gebeurt door Burgemeester & Wethouders; tussentijdse benoeming is niet
mogelijk. Voor de continuïteit vindt het bestuur het belangrijk dat de vertegenwoordiging van DGV in de raad
gedurende de benoemingstermijn geborgd blijft. De vergadering is het hiermee eens en stemt in met voorgestelde
aanpassing van het rooster. Dat voorkomt (in principe) ook dat twee bestuursleden in hetzelfde jaar aftreden.

Demonstratie Website
Het bestuurslid sportzaken heeft de oude website van DGV aangepast aan de nieuwe huisstijl. Ook zijn de posters
en informatiefolders aangepast. De vernieuwde website is tevens geschikt gemaakt voor smartphone en tablet.
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Rondvraag/Sluiting
-

Graag volgende keer het kamernummer vermelden van de zaal waarin de ALV wordt gegeven.
o Door een late terugkoppeling van de Omval was dit niet meer mogelijk.
Is er ook overleg met andere turnverenigingen?
o Ja, het bestuur overlegt ook met andere verenigingen.
Het aansluitende extra uur Sport en Bewegen is voor sommigen wat intensief. Kan dit worden aangepast?
o De voorzitter Technische leiding zal dit met de trainster bespreken.

Onder dankzegging voor de aanwezigheid en inbreng sluit de voorzitster om 22.00 uur de vergadering en biedt een
drankje aan in de foyer.
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