
 

 

 

Opening: 

- Anja heet iedereen welkom. Korte uitleg waarom we deze ledenvergadering vandaag 

hebben.  

Mededelingen en notulen: 

- Zijn geen vragen over.  

Algemene bestuurszaken 

- Terugblik:  

Zomer 2019 4 mensen die voor leiding (opleiding) gaan 

Selectie: nog geen nieuwe leiding gevonden 

 

- Vooruitblik: 

Corona maatregelen 

zie PowerPoint  

 

- Zoektocht nieuwe penningmeester: 

zie PowerPoint → mocht u iemand kennen voor penningmeester  

 

- Vraag: Er zijn toch veel mensen die nog geen mail hebben ontvangen over starten lessen.  

 

Financieel verslag 2019 

- Zie PowerPoint 

- Vraag: bijdrage wedstrijden is 3660. De vereniging legt 600 bij om de leiding te betalen. Alles 

is op 1 hoop geschoven. Zijn alle wedstrijden.  

 

 

bespreking  Leden vergadering   

datum / tijd  2 juni 2020 / 20.00 uur 

locatie  Online  

deelnemers 

 

 Bestuur, leiding en leden 

Mir afmeldingen   

van  Jolanda Gils 

telefoon  06 38 54 40 19 

e-mail  secretarisfitbeilen@gmail.com 

   

 

AGENDA 
 
Vergadering Leden  



Begroting 2020 

- Zie PowerPoint 

- Nieuwe post is jury leden 

- Tip: volgend jaar even laten zien wat de realisatie van vorig jaar was.  

Kascommissie 

- Alles is goed gekeurd 

- Leden willen inzage in de financiële zaken (advies voor volgend jaar) 

- René Knegt wil volgend jaar kascontrole doen. 

Contributie  

- Zie PowerPoint 

- Contributie gaat elk jaar omhoog omdat leiding kosten ook omhoog gaat per jaar. Vanuit 

contributie wordt er geen spaarpot opgebouwd.  

 

Technische- en Wedstrijd commissie  

- Georganiseerde wedstrijden / evenementen: Zie PowerPoint 

- Jury zaken: 2 nieuwe jury leden sinds vorig ledenvergadering. We hebben besloten om een 

kleine jury vergoeding uit te keren. Met terug werkende kracht vanaf januari 2020. Kilometer 

vergoeding + 15 euro per dag deel.  

- Aanschaf toestellen: zie PowerPoint 

- Contact gemeente: zie PowerPoint → vraag: wie is aanspreekpunt: Dylyp en beheerder 

Drenthe hal.  Jeroen gaat hierover met Rene in gesprek (bij zwembad loopt het goed) 

- Missie visie en beleid: Wordt stukje over uitgelegd. Zie PowerPoint. Verzoek aan ouders wie 

lijkt dit wat? 4 a 5 avonden. Meer info volgt nog . Vragen en enquête wordt van buiten af 

gemaakt.  

Leidingzaken  

- Anja licht dit toe. Zie PowerPoint  

- Assistenten die op niveau 1 zijn gediplomeerd, moeten een paar jaar wachten voor niveau 2 

ivm leeftijd.  

- Geen vragen 

Communicatie 

- Acties: Volgende keer thuis groepjes maken (paaseieren)? Meer rijders dan leden. Zijn 

zoekend naar hoe we dit moeten verbeteren.  

- PR → nieuwe website. In Corona tijd via filmpjes contact houden met elkaar.  

- Sponsoring: Gert heeft meer sponsoren gevonden. Stabiel 4500 euro per jaar. Nu afwachten 

wat de sponsoren gaan doen in deze tijd. Er is een brief verstuurd naar sponsoren of ze een 

tegemoetkoming willen in deze tijd. Optie: aan het eind van het jaar hen bedanken? Word 

elke keer gedaan.  

Vraag: hebben jullie ruimte genoeg? Bij zwembad komen ze ruimte kort, daar gaan ze bord 

halveren. Wij hebben daar nog geen last van.  

- Samewerking Fit en Fysio → bespreken we bij bestuursvergadering verder. Verliep beter dan 

vorig jaar.  



Activiteiten commissie 

- Er is niemand aanwezig. Zie PowerPoint. Ze proberen voor elke groep / leeftijd iets te 

organiseren.  Activiteiten commissie houden zich aan het schooljaar.  

Bestuursverkiezing 

- Zie PowerPoint  

- Claudia stopt pas als er een nieuwe penningmeester is gevonden. Haar man doet het nu, 

want ze red het zelf niet.  

Rondvraag 

- Marry: heeft vraag over ouderen selectie.  

- Hennie: wil zich aanmelden voor Missie visie en beleid.  

Sluiting 

- Anja bedankt iedereen en sluit de ledenvergadering af.  


