
 

 

Notulen Jaarvergadering 24 maart 2016 

 
Aanwezig :  24, waarvan 15 ouders van leden 
 
Opening:  20.15 uur 
 
Bianca heet iedereen van harte welkom nadat iedereen voorzien is van koffie/thee. 
Dit jaar doen we het zonder pauze  zodat we daarna nog gezellig en informeel 
kunnen na kletsen.  Ook dit jaar is weer gekozen voor  een powerpoint presentie. 
 
De notulen zijn goedgekeurd met de volgende aanvuling:  
 
De informatie van het selectieturnen zou  op de website geplaatst worden.  Dit is 
echter niet gebeurt. Verzoek om deze alsnog op de site te zetten. 
 
Jaaroverzicht 2015:  
 
Het hele jaar is doorgenomen en dat is teveel voor de notulen,  hiervolgen nog een 
paar hoogte punten:  
 
Voor het eerst in de geschiedenis hebben we een jeugdprins in ons midden en daar 
zijn we trots op: PREENS EVERT 1 van de Dreumel in Horst (Freerunnen) en 
hebben we meegelopen in de Grote -  en kinder- optocht in Horst. 
 
Plaatsing wedstrijden van de Limburgse Kampioenschappen 
 
Uitreiking van 1e beweegdiploma(s) bij de peuters 
 
De start van een nieuwe disipline in Sevenum, Streetdance 
 
Financieel overzicht 2015 
 
Financieel overzicht “oude stijl ” 
 
Er wordt een overzicht van de cijfers getoond van de afgelopen jaren tot nu. 
We zijn een groeiende vereniging en financieel gezond. 



 
Exploitatierekening 2015 
 
Het verschil tussen de begroting en werkelijke uitgaven, valt positief uit. Het verschil 
is Є 8.095,=  Dit heeft o.a. te maken met het kiezen voor een zelf gemaakte vloer. 
 
Financieel overzicht  “nieuwe stijl” 
 
Onze penningmeester Berd heeft altijd zeer goed zijn best maar zijn stijl stopt met de 

presentatie van vorig jaar en het laatste overzicht van zonet. Jos Versleijen heeft op 

interim basis het penningmeterschap overgenomen en heeft de ruimte gekregen om 

dingen naar eigen zicht te veranderen. O.a presentie van de cijfers. (inhoudelijk 

blijven ze gelijk).  

 
We presentern hier het 1e overzicht nieuwe stijl, deze is eenvoudig en kort van 
opzet.  
 
Verslag van de kascommisie 
 
De commisiie  bestaat uit: 
 
Angelique Jenniskens, 1e jaar 
Silvie Minten, 2e jaar 
 
Op 21 maart 2015 zijn zij bij Jos geweest en hebben alles gecontroleerd.  Jos  had 

alles netjes op orde en heeft de vragen van de commisie voldoende beantwoord.   

Hierna volgt  de goedkeuring van de algemene ledenvergadering  en strekt het 

bestuur tot decharge voor het gevoerde beleid.  Wij bedanken de kascommissie voor 

hun inzet 

Voor de kascommissie 2017 (indien nog lid) hebben zich beschikbaar gesteld: 

 Silvia Minten, Daphne de Laat en Angelique Jenniskens, waarvoor onze dank.  

 
Bestuursverkiesing: 

 

Nick en Ton, treden af en krijgen een bierpakketje voor hun inzet. Ton , helaas 

verhinderd vanavond, heeft een dankwoord geschreven welke door Bianca is 

voorgelezen. Nick spreekt zelf een klein dankwoord en blijft wel aan als trainer van 

de Freerunners. 

 

Elly Klerken en Wiiliam Cristians zijn voorgedragen als nieuwe bestuursleden. 

Na overleg wordt, volgt er een rmondelijke stemronde. Elly en William worden 

unaniem gekozen. Beide waren het afgelopen jaar al aktief in het bestuur maar nu is 

het officieel, Gefeliciteerd en van harte welkom bij het bestuur. 

 



Begroting 2016  

 

De begroting voor 2016 laat een negatief resultaat zien van   Є 4,841,=.  
Echter gelet op het positieve resultaat van vorig jaar en het eigen vermogen vragen 
we toch goedkeuring. Na uitleg over de cijfers volgt de goedkeuring. 
 
Hulp gevraagd 
 
Wij zijn een goeiende, gezonde vereniging die toekomstbestendig is. Zoals al in het 
jaaroverzicht is vermeld zijn we druk bezig geweest en zijn er openstaande vacatures 

Op dit moment loopt alles maar als we willen blijven groeien dan hebben we hulp nodig en 
moeten wij als bestuur ook zaken los kunnen laten. 

Silvia Minten, reageert hierop met de volgende opmerking: Zij  kent iemand die 
eventueel de wedstrijdpakjes wil nalopen op naadjes /draadjes. Wordt nog terug 
gekoppeld. 

Ledenbestand 

Het overzicht laat een groeiende lijn leden en nieuwe groepen zien over de 
afgelopen jaren. We hebben op dit moment 244 betalende leden en 26 kaderleden 
(trainers/bestuur) dat maakt het totaal van 270 leden op dit moment 

Contributiebeleid  
 

Het beleid is niet gewijzigd zins de oprichting. Hierna zijn er vele uitbreideing van 
groepen en lestijden geweest.  De afdracht van de KNGU was tot op heden verwerkt 
in de contributie.  We vinden het nu tijd om het huidige  beleid los te laten. 
We willen graag een transparant  beleid met een loskoppeling van de afdracht van 
de KNGU erin.  Het voordeel is dat leden die in meerdere disciplines sporten maar 
een keer de afdracht van de KNGU hoeven te betalen. Een verhoging van de 
bondscontributie is nu ook makkelijker door te berekenen aan de leden zonder dat de 
contributie omhoog hoeft.  
 
Via een overzicht worden de verschillen in huidige en nieuw contributiebeleid 
duidelijk gemaakt. 
 
Het nieuwe contributiebeleid is aangenomen en wordt per het nieuwe seizoen 
september 2015 ingevoerd.   

Sportweek 2016 

Dit jaar zijn we door de gemeente uitgenodigd om gastvereniging te zijn tijdens de 
Sportweek en deze mee te helpen organiseren. 

Deze wordt gehouden van zaterdag 16 t/m  zaterdag 23 april. Deze kans om  
naamsbekendheid  te verwerven en ons te presenteren aan de bewoners nemen we 
graag aan.  



Elly vertelt wat er op de planning staat en alle ouders krijgen een mail met de 
informatie en wat er verandert voor hun kind en waar we hulp bij kunnen gebruiken.  
Het steven is om alle groepen te presenteren aan het publiek. De uitreiking van de 1e  
Nijntje Beweegdiploma in samenwerking met het Nest.  

We sluiten de week  af met: Jump the Square op het Lambertusplein. 
Een groot Freerun evenement die veel Freerunners uit de omgeving moet trekken. 
Als dit aanslaat willen hiervan een jaarljks terugkerend event van maken. 
 
 

Vragen: 

- Zijn de trainingstijden o.a. voor dans voor het komend seizoen al bekend? 

Nee, we zijn er nog druk mee bezig en in overleg met de Gemeente hierover. Zodra 
deze bekend zijn worden ze op site gezet. 
 
- traininslocatie in America ? 
 
Het staat niet in de planning om de trainingslocaties uit te breiden of te veranderen 
maar zeg nooit nooit. 
 
- uitbreiding van de selectieuren ? 
 
We zouden graag een 3e traingsmoment willen aanbieden. Op dit moment krijgt de 
selectie Bootcamp lessen. Deze proef is geslaagd en we gaan hiermee door. 
 
- Kunnen andere groepen (Dans) ook gebruik maken van de Bootcamplessen ? 
 
Gaan we naar kijken, deze lessen zullen dan wel een naamsverandering krijgen. 
 
 
We krijgen van de aanwezige ouders een compliment dat we het goed voor elkaar 
hebben. Dank jullie wel voor het compliment. 
 
 
Sluiting: 21.50 uur. 
 
Volgende jaarvergadering staat gepland op:  
 
 
Donderdag 23 maart 2017 
 
 
 
 
 
 
Notulist: Marja 


