_______________________________________________________________
NOTULEN ALV Turnoss 2018, 06 Februari 2018 in de Rusheuvel.
Aanwezig: Paoel Abrahams, Diana van Beuningen, Marjo Kolman, Mieke Mouwen,
Marian Gruntjes, Geertje Deerns, Patty Verwater, Lonneke Boeijen, Jeroen van de
Pol, Marita van Roosmalen, Rianne Abrahams, Ina Abrahams, Willy Abrahams, Lars
Hunze, Cynthia Homminga, Marjolein Staal, Erik Schuijers, Marcia Daniels, Wendy
van de Wetering, Rene van de Leest, Renate Bloks, Els van Merwijk, Hilde Abrahams,
Yoeri Abrahams, Jelle van Dillen, John Boerdonk, Judith Versteeg, Erik Visschers, Elly
Staal, Joan Abrahams, Jikke Knipping, Marilyn Abrahams, Patrick Crutsen, Kitty
Uijlen.
Afgemeld: Corine van Helvoort, Ingrid van de Meer, Hanneke van Helvoort, Richard
Roeffen, Antoinette van Wilgen, Sacha Huinink.
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Opening
Joan opent de vergadering en heet iedereen welkom.
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Notulen ALV 2015
Marjo heeft nog geen toegang tot facebook.
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Jaarverslag secretaris
Jelle, Yoeri en Joan hebben ook geholpen bij de organisatie van de osse
kampioenschappen apenkooi (pagina 8).
Jikke bedankt.
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Jaarverslag penningmeester
Patrick heeft het verslag doorgenomen en er zijn geen opmerkingen.
Patrick bedankt.
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Verslag kascontrole en verkiezing nieuwe kascontrolecommissie.
Het verslag zag er goed uit.
Er is decharge verleend.
Volgend jaar zijn Martijke van Laarhoven (moeder van Liene v/d Heuvel )
en John Boerdonk (onder voorbehoud) de kascontrolecommissie.
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Contributie
De contributieverhoging wordt aangenomen.

De nieuwe contributie wordt : basis uur : €140,00. Meerurenprijs wordt
€65,00 en de prijs voor rustend lid € 27.50.
Er staat een rekenvoorbeeld op de site.
Tevens wordt de nieuwe site onthuld en de verschillende nieuwe
mogelijkheden uitgelegd.
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Jaarverslag wedstrijdsecretariaat
Pagina 17 staat Elien , dit moet Eline zijn.
Pagina 21 staat Saar, dit moet Sara zijn.
Blijf uitslagen sturen naar kitty.uijlen@gmail.com zodat ze opgenomen
kunnen worden in het verslag.
Kitty bedankt.
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Jaarverslag TAC
Er is in het jaar 2017 2 keer een uitstapje geweest van de lotenverkoop.
Eenmaal naar glow in the dark midgetgolf en een keer naar het
sprinkussenfestival.
Marjo bedankt.
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(Her)verkiezing bestuursleden
Elly treed af en is niet herkiesbaar.
Marsja : 23 voor en 0 tegen en 0 blanco.
Rene : 23 voor en 0 tegen en 0 blanco.
Er zijn een aantal jubilarissen die we graag in het zonnetje willen zetten.
Wendy van de Weterin wordt gehuldigd voor haarn 25 jarig lidmaatschap
van de KNGU. Joan Abrahams wordt gehuldigd voor zijn 40 jarig
lidmaatschap.
Elly krijgt een bronzen speldje van verdiensten voor haar werk bij Turnoss
en tevens wordt ze erelid.
Els van Merwijk krijgt een zilveren speldje van verdiensten voor haar inzet
bij juryzaken Acrogym bij Turnoss en de KNGU.
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Rondvraag en beantwoording schriftelijke vragen
Schriftelijke vraag : Is er binnen Turnoss een pestprotocol ?

Nee dat hebben we nu niet. We nemen dit wel mee naar de
bestuursvergadering.
John Boerdonk : Is er een beleidsplan ?

Ja dat hebben we. Laatste updat is van 3 jaar geleden
Staan de criteria om toegelaten te worden tot de selecties op papier ?

Nee , dit ligt voornamelijk bij de leiding van de desbetreffende discipline.
Wellicht kan dit ergens vermeld worden.

Marjo: Wat is de status van de VOG?

We moesten op de achtergrond eerst een aantal zaken op orde hebben
(zoals vertrouwenspersoon en vermelding daarvan op de website) voordat
we de aanvragen kunnen indienen. Op de achtergrond is alles gereed , nu
kunnen we beginnen met de aanmelding van de vereniging. Daarna zullen
we eerst de bestuursleden uitnodigen om de VOG aan te vragen zodat
duidelijk is wat er gedaan moet worden bij een aanvraag. Als dat gereed is
krijgen alle leiding een uitnodiging om een VOG aan te vragen.
De gemeente wil in de krakenburg de oude palen niet meer maken. Ze
willen 2 nieuwe gaten maken voor nieuwe palen maar dan kan ik niet meer
balk en rekstok tegelijk opbouwen.

Joan gaat na wat precies de bedoeling is. Misschien komt er wel een
andere balk.
Marianne : Ik heb de VOG al , kan ik die niet gebruiken ?

Nee , helaas moet er voor elke instantie/vereniging een nieuwe VOG
aangevraagd worden.
Jeroen : Het apenkooikampioenschap was afgelopen jaar weer een succes.
Het wordt elk jaar steeds groter. We gaan de organisatie anders indelen en
kunnen in de nieuwe opzet nog goed hulp gebruiken.

Vrijwilligers kunnen zich melden bij Jeroen.

Ina : Is er al een oplossing voor de leiding bij de jongens selectie?

Nee , daar zijn we nog mee bezig.

Jelle : Kan het bestuur meteen na de vergadering nog even blijven voor
overleg over een nieuwe opzet van de clubkampioenschappen ?

Ja , overleg kan direct na de vergadering.

Er zijn nieuwe inschrijfformulieren voor 2018. Ze zijn groen. Gebruik geen
oude meer omdat het bedrag voor de contributie dan niet meer klopt.
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Sluiting
Joan sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een hapje en een
drankje aan de bar.

Kitty Uijlen

voor akkoord, de voorzitter

