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Aanwezig
Bestuur RKSV Linne
3 Ouders
3 Trainsters turnen
Punt
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Actie

Onderwerp
Opening
Voorzitter Frank Claus opent de vergadering en licht de aanleiding van de vergadering,
het voorstel voor het verhogen van de contributies en het terug treden/opvolgen van een
aantal bestuursleden, toe.
Aftreden en vervangen van bestuursleden
Lean Ophelders, ledenadministratie treedt af als bestuurslid en wordt opgevolgd door
Bart van Zijl.
Imke Kuijpers en Jolanda Greijn treden af als bestuursleden Jazz/Dans. Voorlopig
worden ze vervangen door trainster Miranda Pluk voor organisatorische zaken. Overige
taken worden binnen de trainsters verdeeld.
Albert de Vries treedt af als secretaris. Een opvolger is niet gevonden. Taken worden
over de andere bestuursleden verdeeld.
Lean, Imke en Albert worden bedankt voor hun inzet voor RKSV Linne.
Het bestuur spreekt zijn zorg uit over de betrokkenheid bij de vereniging. Ondanks
diverse acties is het niet gelukt om bestuursleden te vinden voor Jazz/Dans en het
secretariaat.
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Verhoging contributies per seizoen 2016/2017
Anny Ververs licht de financiële situatie toe en de noodzaak tot verhoging van
contributies. Het bestuur stelt een contributieverhoging voor van 1,50 euro per maand
voor alle groepen met uitzondering van de turnselectie. Het voorstel is bij meerderheid
van stemmen aangenomen.
Door aanwezige ouders wordt opgemerkt dat de communicatie rondom de overgang van
recreatie naar selectie bij turnen kan verbeteren. Met name ten aanzien van de financiële
Trainsters consequenties. De turntrainsters zullen hier extra aandacht aan geven op het moment
dat een turnster de stap kan maken van recreatie naar selectie.
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Rondvraag
Bart van Zijl stelt voor om aan de hand van de jaarrekening voorstellen voor contributie
Penning- te onderbouwen. Dat geeft een beter beeld ten aanzien van de noodzaak/ en hoogte van
meester de contributieverhoging. Het voorstel van Bart wordt aangenomen.
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Sluiting
Frank Claus dankt iedereen voor de komst naar de ALV en sluit de vergadering.

