Notulen Algemene Ledenvergadering vrijdag 27 november 2015
Turn- en Gymnastiekvereniging Odis (“OdisGym”)

Welkom
De voorzitter geeft het doel aan van deze extra Algemene Ledenvergadering: verhoging van de
contributie van de selectiemeisjes.
Voorafgaand aan de vergadering was mevrouw Riebroek (Keep Moving) aanwezig.
Aanwezig zijn mevrouw Heesakkers (selectie), trainers (Linda Vermeeren, Pascal Kempers) en het
gehele bestuur (Corrie Haselager, Mirjam Kooijman, Kikkie Poels, Gerdi van Bijleveld en Monique
Plooij).
Voorstel verhoging
De penningmeester deelt een kostenopstelling uit van de selectiemeisjes deze is deels op basis van
26 lesweken per half jaar, dit had per 20 lesweken moeten zijn. De navolgende getallen gaan uit van
het 20 leswekenscenario per half jaar. Per uur kost de selectie € 49,94. Lidmaatschap levert € 18,96
op (€ 1,58 per selectielid). OdisGym schiet er dus bij in. Als wij op deze voet doorgaan dan halen wij
ons 90-jarig bestaan niet. Het huidige bestuur heeft geen kennis van het historisch ontstaan van het
grote prijsverschil met recreatieturnen (€ 3,86 per uur).
Het voorstel is om per 1 januari 2016 de contributie voor de selectiemeisjes te verhogen naar € 240
per halfjaar i.p.v. € 126. De contributie van het recreatieturnen zal, conform afspraak gemaakt in de
Algemene Ledenvergadering 2014, per die datum verhoogd worden met 5%. Het bestuur betreurt
dat zij deze verhoging moet voorstellen en dat het verschil met de contributie met de
recreatieturnsters niet jaren geleden aan het licht is gekomen.
Het voorstel wordt aangenomen.
Communicatie leden
Het bestuur zal de contributieverhoging op een inzichtelijke en heldere manier communiceren aan
de selectieleden. Met opzeggingen zal soepel worden omgegaan. Indien selectiemeisjes naar
recreatie overstappen, mogen zij een jaar geen wedstrijden turnen (voorschriften van de KNGU).
Keep Moving
Mevrouw Riebroek heeft voor de vergadering aangegeven dat de lessen van Marianne Barmentloo
goed bevallen. Er is al een aantal nieuwe leden. Het is correct dat de contributie van de Keep Moving
is nog niet geïnt. Dit is bewust nog niet gedaan i.v.m. het aantal niet gegeven lessen door de
wisselingen van de docenten. De bondscontributie (ook voor De Keep Moving) is een verplichting
vanuit de KNGU. Deze wordt o.a. gebruikt voor verzekeringen.
Rondvraag/w.v.t.t.k.
De voorzitter memoreert nog even aan de succesvolle jongenswedstrijd en rope skippingwedstrijd
van afgelopen zondag 22 november.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Voor akkoord

Corrie Haselager-Luijer
voorzitter

Gerdi van Bijleveld-Tijsseling
secretaris
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