Notulen jaarvergadering Volharding Maasbree
Datum:
Tijd:
Plaats:

donderdag 21 maart 2019
20:00 uur
vergaderzaal Restaurant Niëns Horeca te Maasbree

1. Opening en mededelingen
Vice-voorzitter Monique Dura heet de 28 aanwezige leden (incl. bestuur) van harte
welkom.
Mededeling: de koffie met vlaai zijn voor rekening van de vereniging en daarnaast nog 2
consumpties. De overige consumpties zijn voor eigen rekening, niet vergeten af te
rekenen voor vertrek.
Mededeling:
• Nieuwe bestuursleden: Nicole Bouten (voor de website/facebook en PR-taken) en
Jacqueline Janssen (als nieuwe secretaris).
• De Rabobank Clubkas Campagne krijgt een nieuw jasje. De Rabobank Clubkas
Campagne krijgt een nieuwe naam en wordt met ingang van dit jaar georganiseerd in
het najaar. We zullen jullie hier t.z.t. verder over informeren.
• In aansluiting op het jubileumjaar hebben we een logo laten ontwerpen door onze
eigen Wil Segers. Dit is thans nog in bewerking. Het resultaat zal te zijner tijd trots met
alle leden gedeeld worden.
• Sinds 1-1-2019 zijn wij niet meer aangesloten bij de NKS, de bond is opgeheven. Het
bestuur heeft besloten zich niet meer aan te sluiten bij een bond, vanwege het
ontbreken van toegevoegde waarde voor Volharding. We zijn benaderd NOC-NSF voor
aansluiting maar dit zou een hoge kostenpost met zich meebrengen zonder verdere
revenueën voor ons.
• MFA - Blijvende aandacht verdient de gladde vloer van de gymzaal. Verder heeft het
MFA een klachtenprocedure. Indien er verbeterpunten of klachten zijn, dan graag dit
laten verlopen via de trainer of via de centrale mailbox info@volhardingmaasbree.nl.

2. Jaarverslag activiteiten
De vice-voorzitter noemt op wat er zich het afgelopen verenigingsjaar heeft afgespeeld
qua activiteiten:
2018
12 juni
Diplomaturnen voor jeugdgroepen van Germie, 5 t/m 12 jarigen
5 nov
P&M Turntoernooi, voor jeugdgroepen van 3 verenigingen in Peel & Maas
(Volharding heeft 2 gouden, 2 zilveren en 5 bronzen medailles
binnengehaald)
28 nov
Pietendiploma voor jongste leden (tot 9 jaar)
12 dec
Smokkeltocht voor jeugdleden (9 t/m 14 jaar)
19-21 dec Kerstworkout, dit jaar had iedere groep zijn eigen kerstworlout/kerstkransje,
sommige op eigen locatie, sommige bij Niens en sommige bij Kantiny.

Op dit moment hebben we in totaal 5 trainers, 195 leden waarvan 76 jeugdleden.
3. Financieel verslag
Penningmeester Bea Brummans licht kort het financieel verslag toe door de uitgaven en
inkomsten te benoemen. Geïnteresseerden konden de cijfers inzien. De Rabo
1 van 3

Clubkascampagne leverde in 2018 een extra bedrag (€175,60) op en in 2018 hebben we
deelgenomen aan de Grote Clubactie via digitale loten (opbrengst € 78,20).

4. Verslag kascommissie
De boekhouding is gecontroleerd door de kascommissie ditmaal bestaande uit Nicole
Bouten en An van Ninhuys. Zij hebben een exemplaar van het financieel verslag ter
goedkeuring getekend.
De voorzitter vraagt of er decharge aan de penningmeester kan worden verleend door de
vergadering; de aanwezige leden stemmen hiermee in.
Benoeming kascommissie
Voor Nicole was dit het tweede jaar, dus dient er een nieuw lid benoemd te worden voor
de kascontrole.
De nieuwe kascommissie voor 2020 bestaat uit: An van Ninhuys en Els Nabben. Bea zal
volgend jaar zorgen dat in februari de boekhouding klaar is voor controle.
Penningmeester Bea, wederom bedankt voor het vele werk.
5. Contributie
Tijdens de jaarvergadering van 2012 is afgesproken dat vanaf augustus 2013 de
contributie jaarlijks met ca. 5% verhoogd zal worden. De huurtarieven van Stichting MFA
zijn ook dit jaar meegevallen, maar groepen van Liesbeth (donderdagochtend) gaan naar
de sporthal (Sporthal kost € 11,30 MFA kost € 8,77 per uur). Verder bekostigt de
vereniging nu zelf een inventarisverzekering voor onze eigendommen. En een verzekering
voor WA- en ongevallen. Dit in verband met beëindiging sportbond NKS. Ook hebben we
hogere uitgaven gehad vanwege het jubileumfeest. Het bestuur stelt voor om voor het
nieuwe seizoen (augustus 2018 tot en met juli 2019) een verhoging van alle contributies
toe te passen. Jeugd 42,- (was € 40,-) ; volwassenen € 60,- ( was 57,-); heren (anderhalf
uur les) 66,- (was € 63,-).
De leden stemmen hier mee in.
6. Bestuursverkiezing
Bea Brummans (1992), Gerard Wijnen (1989) en Monique Dura (2013) zijn aftredend
maar stellen zich weer herkiesbaar.
Nieuwe leden: Nicole Bouten-Vannisselroij voor website/facebook/PR en Jacqueline
Janssen-van Megen als secretaris.
De vergadering dient over een nieuwe voorzitter te stemmen, als de nieuwe voorzitter
wordt voorgesteld is Monique Dura. Het bestuur deelt mede dat het bestuur na benoeming
weer uit 6 personen bestaat. Maar we zijn altijd op zoek naar geïnteresseerden, dit mag
op dit moment niemand meer van buiten de vereniging zijn (maximaal 1 persoon). We
hebben op dit moment 1 niet lid als bestuurslid.
Het bestuur heeft geen aanmeldingen ontvangen van andere geïnteresseerden.
De huidige bestuursleden worden herkozen.
De nieuwe taakverdeling van de bestuurstaken heeft reeds plaatsgevonden en is
schriftelijk in de stukken vastgelegd.
7. Activiteiten 2019, en nieuwe ideeën?
Diplomaturnen staat gepland op 12 juni 2019
November 2019: zal er weer een P&M Turntoernooi in Panningen georganiseerd worden.
In najaar worden ook nog pietendiploma en speurtocht georganiseerd.
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Er is inmiddels overleg geweest over een gezamenlijke opendag. Voor een gezamenlijk
opendag is geen interesse. Is er van onze vereniging uit nog interesse om dit zelf weer te
organiseren om Volharding op de kaart te zetten?
Afgelopen jaar kijken we terug op een geslaagd jubileumfeest op woensdag 18 april jl. bij
Niens met buffet en bowlen. De jubilarissen zijn op deze dag in het zonnetje gezet. Het
was een geslaagd feest.
Ideeën zijn altijd welkom en kunnen bij het bestuur aangedragen worden. Ook bijdrages
voor de nieuwsbrief of foto’s voor de website of Facebook-pagina zijn welkom.
Verder willen we de website weer opfleuren met nieuwe foto’s van de groepen. We willen
de groepen zelf hier een leuke creatie voor laten maken en in laten sturen voor plaatsing
op de website.

8. Rondvraag
Er werd het idee ingebracht om weer eens een activiteit te organiseren voor de
volwassenen. Bestuur gaat dit oppakken, ideeën hiervoor zijn welkom.
Tevens werd de vraag gesteld om de lestijden van de turngroepen aan de schooltijden
aan te passen. Mogelijkheden hiervoor zullen afgestemd gaan worden met trainster en
zaalhuur.

9. Sluiting
Om 21:15 uur wordt de vergadering gesloten onder de mededeling dat de notulen van
deze vergadering op onze website worden geplaatst.
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