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Betreft: Algemene ledenvergadering januari 2021
1: Aangepaste uitvoering Algemene Ledenvergadering

De ledenvergadering voor het seizoen 2020-2021 is uitgevoerd door een mailing aan alle leden met de
informatie voor de onderwerpen van deze ledenvergadering, het jaarverslag van de voorzitter en de vraag
om goedkeuring van 5 beslissingen.
De genoemde mailing is verstuurd aan de 335 leden, waarna de 35 leden zonder mailadres, schriftelijk zijn
benaderd. In totaal zijn 42 reacties ontvangen, 40 per mail en 2 telefonisch.
2. Goedkeuring notulen vorige ALV

Resultaat stemming :
Akkoord
Niet Akkoord
Blanco

: 40 leden
: geen
: 2 leden

De notulen van de vorige ALV, d.d. 12-12-2019 zijn, na correctie van de typefouten aangegeven door mv
Kuiper, goedgekeurd.
3: Financieel verslag 2019-2020 en Kascommissie

Resultaat stemming : Verlenen van décharge aan de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde
financiële beleid
Akkoord
: 40 leden
Niet Akkoord : geen
Blanco
: 2 leden
Hiermee is décharge verleend aan de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.
Er is geen nieuwe kascommissie benoemd. De kascommissie voor de volgende ALV zal wederom ad hoc
worden samengesteld.
4: Contributie regeling

Resultaat stemming : Contributie voor seizoen 2020-2021
Akkoord
: 39 leden
Een suggestie om leden zonder automatische incasso hiervoor
een extra bijdrage te laten betalen
Niet Akkoord : 1 lid
Bezwaar vanwege de onduidelijkheid m.b.t. de financiële afhandeling van
de lesuitval vanwege de corona maatregelen.
Blanco
: 2 leden
De voorgestelde contributie regeling voor het seizoen 2020-2021 is hiermee goedgekeurd.
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5: Samenstelling bestuur

Resultaat stemming : Samenstelling bestuur
Akkoord
: 37 leden
Niet Akkoord : 3 leden
Hebben bezwaar tegen de dubbelfunctie van Marian Schijf.
Blanco
: 2 leden
Het voorzitterschap van Henk Borgonje, de herbenoeming van Toon Essers en de benoeming van Marian
Schijf als bestuurslid is hiermee goedgekeurd.
Vanuit de ALV mailing hebben zich geen kandidaten aangemeld voor de vacante ledenadministratie functie.
Vanuit het huidige bestuur is Elly de Valk bereid om de ledenadministratie op zich te nemen. Zij zal door
Rita van de Louw in februari worden ingewerkt.
5: Huishoudelijk reglement

Resultaat stemming : Aanpassing artikel 2 in huishoudelijk reglement
Akkoord
: 40 leden
Waarvan één met opmerkingen mbt de artikelen, die de taken van
de groepsvertegenwoordiger beschrijven
Niet Akkoord : geen
Blanco
: 2 leden
De aanpassing van artikel 2 in het huishoudelijk reglement is hiermee goedgekeurd.
Het bestuur neemt de actie om de artikelen betreffende de taken binnen het bestuur, de adviseur en
groepsvertegenwoordigers te actualiseren.
6: Verdere opmerkingen

2 leden vragen of contributie verlaging mogelijk is ter compensatie van de lesuitval vanwege de corona
maatregelen. 1 lid vraagt dit specifiek als middel om het aantal leden dat wil opzeggen te minimaliseren.
Het bestuur heeft begin januari 2021, toen duidelijk werd dat de corona maatregelen aangescherpt en
verlengd zouden worden, de volgende acties genomen om de kosten voor onze vereniging daar waar
mogelijk te verminderen.
- Het in dienst nemen van de nieuwe docenten, die het vertrek van Bas van Uden, Marco Jans en
Edyta Kusinka opvangen, is uitgesteld tot het moment dat de lessen weer kunnen beginnen.
- Aan zowel het sport centrum Malden (LACO) als de Passelêgt is opnieuw stopzetting of
vermindering van de zaalhuur gevraagd. Deze accommodatie hadden aangegeven de zaalhuur te
blijven innen.
Zoals aangegeven zullen de docenten zo veel mogelijk in dienst blijven om de continuïteit te waarborgen.
Zij zullen, waar mogelijk, vervangende activiteiten verrichten ten behoeven van onze vereniging en onze
sporters. Ook proberen we de lessen tot het eind van het huidige seizoen indien mogelijk in stand houden,
zodat u kunt sporten op de bekende uren zodra het weer mogelijk is.
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Helaas is het onduidelijk hoelang de corona maatregelen van kracht zullen blijven en welke financiële
compensaties uiteindelijk daadwerkelijk ontvangen zullen worden. De daadwerkelijke kosten besparingen,
de verwachte verdere kostenbesparingen en de financiële reserves zullen in de tweede helft van maart
2021 worden vastgesteld, waarna de hieruit mogelijke corona compensatie verrekend zal worden met de
4de contributie inning (april 2021).
7: Les- en jaarrooster aanpassing

Het aangepaste lesprogramma voor de 2de helft van het seizoen is vermeld op onze website. Zoals u ziet,
heeft Marian Schijf nieuwe docenten gevonden om de vrijgekomen uren van Bas, Marco en Edyta op te
vangen.
Het nieuwe jaarrooster bevat extra lessen op donderdag 1 juli, vrijdag 2 juli en zaterdag 3 juli ter
compensatie van de niet gegeven lessen op 19, 20 en 21 november.
8: Afsluiting ALV 2020-2021

De algemene leden vergadering 2020-2021 wordt afgesloten door mailing van deze samenvatting aan alle
leden.
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