OMNI-Oeverzwaluwen

Verslag algemene ledenvergadering 17-12-2018

1.
OPENING.
Voorzitter Johan Folmer opent de vergadering 20:00.
2.
VASTSTELLEN AGENDA.
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3.
MEDEDELINGEN.
Volgend jaar 90 jaar oeverzwaluwen vieren met diverse activiteiten, er zal een groep van
alle afdelingen worden samengesteld om dit vorm te geven.
De taken die Alie Schreur jaren lang heeft gedaan voor Oeverzwaluwen zullen opnieuw
moeten worden ingevuld, actie op korte termijn.
Volleybal wil graag een pub-quiz organiseren voor Oeverzwaluwen, en het bestuur is
hiermee akkoord.
4.
NOTULEN ALV D.D. 30-10-2017
Geen opmerkingen, verslag akkoord.
Actiepunt gesprek gemeente voor subsidie potjes sporten voor ouderen moet nog plaats
vinden. (zie actie)
5.

BESTUURSWISSELING, AFTREDEND ULCO SEINSTRA ALS PENNINGMEESTER OMNI, VOORSTEL
NIEUWE PENNINGMEESTER OMNI BERTHA VAN DER VEEN, EN BOUKE -YKE PETERSON ALS
SECRETARIS OMNI.
Bertha van der Veen wordt unaniem gekozen door de aanwezige leden als penningmeester
van de OMNI. De OMNI voorzitter heeft het besluit genomen dat Bertha van der Veen is
aangenomen als penningmeester van de OMNI.
Bouke-Yke Peterson wordt unaniem gekozen door de aanwezige leden als secretaris van de
OMNI. De OMNI voorzitter heeft het besluit genomen dat Bouke-Yke Peterson is
aangenomen als secretaris van de OMNI.
6.

VOORSTEL WIJZIGING STATUTEN (DOORHALEN ART. 8.2.A) EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
(AANPASSING ART. 1.5.B)
Voor een wijziging van de statuten moet 4 weken van te voren een voorstel aan de leden
worden voorgelegd voordat de leden hierover moeten stemmen, daarom wordt dit punt in
deze vergadering niet verder behandelt.
Voor de wijziging in het huishoudelijk regelement geldt dit niet, de wijziging word
behandelt en er zijn geen tegen stemmen, en dus akkoord en wordt de wijziging hier
doorgevoerd. (voor de nieuwe versie zie oeverzwaluwen.nl)
7.
VASTSTELLEN JAARVERSLAG 2017-2018
Alle jaar verslagen van de afdelingen worden mondeling ondersteund door een
vertegenwoordiger van de desbetreffende afdeling. Volgend jaar komt ook het OMNI
bestuur met een jaarverslag.

OMNI Oeverzwaluwen

1

OMNI-Oeverzwaluwen
PAUZE

8.
VASTSTELLEN FINANCIEEL VERSLAG 2017-2018
De leden willen meer financiële informatie hebben om dit goed te kunnen beoordelen, dat
de stukken in de bestuurskamer van de voetbal afdeling liggen werkt niet goed. Voorstel is
om alle stukken op verzoek naar de geïnteresseerde leden toe te mailen, en beperkt
financiële stukken op de oeverzwaluwen website.
Elk jaar moet ook de OMNI bijdrage door de leden worden goed gekeurd, dit mist nu op de
agenda maar zal in het vervolg standaard op de ALV agenda komen te staan.
Jan Wesselius doet de financiële controles ter vervanging van de zogenaamde oude
kascontroles maar doet geen aanbevelingen bij eventuele afwijkingen. Wel geeft hij een
goedkeuringsverklaring, deze zal voortaan ook worden gepubliceerd bij de uitnodiging op
de oeverzwaluwen website.
9.
BEHANDELING BEGROTING 2018-2019
Alle afdelingen hebben een positieve begroting ingediend, behalve gymnastiek een kleine
min maar denkt dit in de loopt van het seizoen ook positief af te kunnen sluiten.
10.
BELEIDSPLAN OEVERZWALUWEN.
Het beleidsplan wordt toegelicht maar heeft meer begeleiding nodig, zeg maar dichter bij
de leden om draagvlak te creëren voor de doelstellingen.
Voorstel van het OMNI bestuur om bij een extra afdelingsledenvergadering in januari of
februari het beleidsplan eventueel door het OMNI bestuur te laten presenteren. En
vervolgens in maart of april het beleidsplan verder te behandelen in een soort van
algemene leden vergadering.
11.
RONDVRAAG.
Geen rondvragen
12.

SLUITING.

Actie:
. Voorstel wijziging statuten zie punt 6 van de agenda.
. Gesprek gemeente voor subsidie potjes sporten voor ouderen moet nog plaats vinden.
. Afdelingen plannen een leden vergadering in verband met beleidsplan.
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