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NOTULEN ALV Turnoss 2019, 13 februari 2019 in de Rusheuvel. 
 
Aanwezig: René van der Leest, Jikke Knipping, Joan Abrahams, Marsja Daniels , Erik 
Visschers , Kitty Uijlen, Marita van Roosmalen, Mieke Mouwen, Diana van Beuningen, 
Marjo Kolman, Geertje Deerns, Ad de Haas, Ina Abrahams, Willy Abrahams, Richard 
Roeffen, Hilde Abrahams, Paoel Abrahams, Lonneke Boeijen, Marjolein Staal, Elly 
Staal, Susan Broers, Jennifer van Vossen, Sacha Huinink, Martijke van Laarhoven, 
Rianne Abrahams 
 
Afgemeld: Jelle van Dillen, Hanneke van Helvoort, Patty Verwater, Amber Gruntjes, 
Marianne Gruntjes, Jeroen van de Pol, Yoeri Abrahams, Ingrid van de Meer, Corine 
van Helvoort, Karlijn van der Wijst, Luuk Abrassard, Ya-rona Sedoc, Marilyn 
Abrahams, Rian Govers.  
 
 

1 Opening 
Joan opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2 Notulen ALV 2018 
Antwoord vraag Ina : leiding voor de jongens is opgelost. 

 
3 Jaarverslag secretaris 

Jikke heeft het verslag doorgenomen en er zijn geen opmerkingen. 
Jikke bedankt. 
 

4 Jaarverslag penningmeester 
Marsja heeft het verslag doorgenomen en vragen beantwoord. 
Marsja bedankt. 

 
5 Verslag kascontrole en verkiezing nieuwe kascontrolecommissie. 

Het verslag zag er goed uit.  
Er is decharge verleend. 
Volgend jaar zijn John Boerdonk (onder voorbehoud, Marjo Kolman back 
up) en Marita van Roosmalen de kascontrolecommissie. 
Voor deze kascontrole is Marjo Kolman ook ingevallen voor John Boerdonk. 

 
 
 



6 Contributie 
De contributieverhoging wordt aangenomen. 
De nieuwe contributie wordt : basis uur : €147,00. Meerurenprijs wordt 
€67,00 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. 

 
7 Jaarverslag wedstrijdsecretariaat 

Het verslag is doorgenomen en er zijn geen opmerkingen. 
 
Blijf uitslagen sturen naar kitty.uijlen@gmail.com zodat ze opgenomen 
kunnen worden in het verslag. 
Kitty bedankt. 
 

8 Jaarverslag TAC 
Het verslag is doorgenomen en er zijn geen opmerkingen. 
Marjo bedankt. 
 
 

9 (Her)verkiezing bestuursleden 
Erik treedt af en is niet herkiesbaar.  
We hebben een vervanger op het oog maar moeten nog eerst kennis 
maken. 
 
Er zijn een aantal jubilarissen die we graag in het zonnetje willen zetten.  
Diana van Beuningen wordt gehuldigd voor haar 50 jarig lidmaatschap van 
de KNGU. Paoel Abrahams wordt gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap. 
Jikke Knipping wordt gehuldigd voor haar 25 jarig lidmaatschap. Rian 
Govers en Karlijn van der Wijst zijn ook 25 jaar lid, zij worden met de 
clubkampioenschappen gehuldigd. 
 

10 Rondvraag en beantwoording schriftelijke vragen 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
 
 
 

11 Sluiting 
Joan sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een hapje en een 
drankje aan de bar. 
 
 
 
 
Kitty Uijlen   voor akkoord, de voorzitter 
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