
 

Notulen Jaarvergadering 1 juni 2016

Gymnastiekvereniging Dalen

Aanwezig: Anet ter Veen, Marjan Cremer, Geke Menzo, Bertine Welink, Erna Mazenier, 
Gea Uineken, Hilda Zeeman, Ina Hazelaar, Ramona Sens.

Afwezig mk: Ilse Brand

Opening:
Erna Mazenier opent de vergadering

Notulen verslag 2015
Verslag wordt goedgekeurd

Jaarverslag secretaris
Secretaris Bertine Welink leest het jaarverslag van 2015/2016 voor. Het jaarverslag is als 
bijlage toegevoegd ter informatie voor diegene die niet aanwezig kon zijn op de jaarverga-
dering.

Financieel jaarverslag penningmeester
De penningmeester Anet ter Veen leest het financieel jaarverslag voor.

Verslag kascommissie
De kascommissie (Henny Jansen en Ramona Sens) heeft de boekhouding van de gym-
vereniging gecontroleerd en het bestuur decharge verleend.

Benoeming kascommissie
Henny Jansen wordt bedankt voor haar bijdrage van afgelopen 2 jaar.
Ramona Sens blijft zitting houden in de kascommissie. Ina Hazelaar meldt zich aan voor 
de komende 2 jaar.

Bestuursverkiezing
Anet ter Veen geeft tijdens de jaarvergadering aan te willen aftreden. Erna Mazenier wordt 
benoemd als algemeen bestuurslid. Het bestuur is erg blij met Erna en gaat op zoek naar 
een nieuwe penningmeester.

Rondvraag
Ina Hazelaar:
Ina bedankt bestuur en leiding voor de inzet voor de GV Dalen! Ina vraagt zich af hoe het 
bestuur denkt over samenwerken met andere verenigingen. Het bestuur laat weten dat de 
eerste stap gezet is wat betreft bezuinigingen en hierdoor verwacht het bestuur weer een 
gezonde vereniging te kunnen worden. De financiën worden goed in de gaten gehouden. 
Samenwerking met TVC blijft door We Can Dance en evt. samen een turnwedstrijd orga-
niseren. Afgelopen jaar is er met de GV Gramsbergen samen geturnd in de turnhal van 
Hardenberg. Dit is was een hele leuke ontwikkeling die het bestuur zeker blijft stimuleren.



Ina geeft aan dat tijdens een turnwedstrijd het belangrijk is dat alle turnsters op de foto 
komen en niet alleen de turnsters die een medaille hebben gewonnen. Bestuur en leiding 
vinden dit ook belangrijk en gaan hier aandacht aan besteden. 
Ina mist de communicatie tussen leiding en ouders. Bijv. wanneer promoveert een turnster 
naar de derde divisie. Er wordt besloten dat de informatie over promoveren, vierde en der-
de divisie geschreven wordt door de leiding en op de website wordt geplaatst. Om de 
banden tussen leiding en ouders aan te halen, wordt er een kijkweek georganiseerd eind 
september.
Ina vraagt of er al een voorzitter is benoemd. Helaas is dat nog niet gelukt. Nu er ook een 
penningmeester wordt gezocht besluit het bestuur dat alle (ouders) van leden een brief 
krijgen met een oproep voor nieuwe bestuursleden.
Ina meldt dat de dames van de maandagavond hadden mee willen helpen met het knijper-
tjes bakken.
Ramona Sens:
Ramona kwam tijden de kascontrole erachter dat niet alle leiding een EHBO diploma 
heeft. Het is niet verplicht dat leiding een EHBO diploma heeft, maar het bestuur vindt dit 
wel belangrijk. Bestuur zoekt nog uit of er een soort EHBO-basis cursus aangeboden 
wordt. 
 
Sluiting
Erna Mazenier sluit de jaarvergadering


