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Verslag algemene ledenvergadering 7-3-2022 

 

1.  Opening. 
Johan Folmer open de vergadering om 8 uur, aanwezig zijn elf personen. 

2.  Vaststellen agenda. 
De agenda is akkoord, er wordt niet aan toegevoegd. 
 
3.  Mededelingen. 
Er zijn diverse mededelingen betreffende Rabobank acties, de actie van Poiesz 
Supermarkten, Corona, onderhoud faciliteiten etc. 
 
4.  Notulen algemene leden vergadering d.d. 23-2-2021 
Het verslag van de vorige algemene ledenvergadering is goedgekeurd. 
 
5. Vaststellen Jaarverslag vorig seizoen 2020-2021 
 Voetbal, Volleybal, Gymnastiek, Tennis, Sporthal met OMNI. 
 

Alle jaarverslagen zijn akkoord. 
 
6.  Vaststellen Financieel jaarverslag vorig seizoen 2020-2021 
 Voetbal, Volleybal, Gymnastiek, Tennis, Sporthal, Kantine, OMNI. 
 

Alle financiële jaarverslagen zijn akkoord. 
 
Voorstel van de penningmeester om volgend jaar wel het geconsolideerde te geven, maar 
ook de winst en verliesrekeningen om meer inhoud te geven betreffende financiën. 

7. Behandeling begroting komende seizoen 2021-2022 
 Voetbal, Volleybal, Gymnastiek, Tennis, Sporthal, OMNI. 

 
Alle begrotingen, behalve de afdeling gymnastiek zijn de begrotingen goed gekeurd. 
Ledental 44 gymnastiek, 82 tennis, 222 voetbal, 98 volleybal, totaal dus 446 leden. 
131 leden  (pupillen) zijn in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. 
97 leden  (junioren) zijn in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar. 
213 leden  (senioren) 18+ 
 

Besluit decharge van de besturen, is unaniem aangenomen. 
 
 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4uo_cq8j2AhXJhqQKHa9AD6UQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.poiesz-supermarkten.nl%2F&usg=AOvVaw1Laj4femQ9kJm1dqX9Edro
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4uo_cq8j2AhXJhqQKHa9AD6UQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.poiesz-supermarkten.nl%2F&usg=AOvVaw1Laj4femQ9kJm1dqX9Edro
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8. Vaststelling OMNI bijdrage (€3,65), basis contributie, en donaties. 
 
De afdracht aan de OMNI om de gezamenlijke voorzieningen (verzekeringen, belastingen 
etc.) te kunnen betalen blijft 3,56 per lid per kwartaal. 

9. Voorziening in vacatures, onder anderen vrijwilligers. 

Johan bedankt alle vrijwilligers die werkzaam zijn bij alle afdelingen en sporthal. 
Ook de sponsors zijn natuurlijk ongelofelijk belangrijk, en waren ook tijdens de corona 
pandemie ruimhartig hiervoor hartelijk bedankt. 

10. Bestuurswissel. 
Johan Folmer aftredend, en Piet Zonderland voorgesteld als nieuwe voorzitter OMNI. 
Alle aanwezigen gaan akkoord met deze benoeming. 
 

11.  Rondvraag. 
Geen rondvragen. 

12.  Sluiting. 
Om 20:45 is de vergadering gesloten. 

Actie punten: 
. Sleutelplan sporthalcomplex. (is in uitvoering door sporthal beheer) 
 
. Financieel jaarverslag voortaan met een stukje historie, zodat leden meteen kunnen zien 
wat de resultaten in het verleden waren. 
 
. Onderzoek hoe om te gaan met het benaderen van sponsoren voor alle afdelingen. 
Werkgroep bezig. 
 
. Onderzoek naar goedkoper gezamenlijk inkopen voor alle afdelingen. 
Werkgroep nog maken. 
 
 


