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Notulen algemene ledenvergadering  
  

Datum  Woensdag 31-5-2017 

Aanwezig  Gerlinde van Oosterom, Monica Huurman,  Mark Antonisse, Vincent van 

Ravensteijn, Marina Huisman, Mariska van Wijnen  

Afwezig  Wim Huurman 

  

Gerlinde opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

Aan de hand van de vooraf opgestelde agenda en verspreidde agenda lopen we alle punten even na.  

1. mededelingen 

 

De vrouw van erelid Cor Zweere is overleden. Hier wordt een kaartje naar toe gestuurd. 

Alles is van het oud bestuur overgedragen naar het nieuwe bestuur. 

 

2. Ingekomen stukken.  

Vorige notulen moeten bij de jaarverslagen worden toegevoegd 

 

3. Penningmeester 

De functie is overgedragen aan Vincent van Ravenstein. 

Contributie blijft voor komend seizoen hetzelfde. 

De kascontrole voor 2017 moet nog worden gedaan door kascommissie. Dit moeten leden 

van OSS zijn. 

Voorgesteld worden: Monique Eindhoven, Mw Luitjes ( marina neemt contact met haar op) 

Als reserve: M. Moerman ( Vincent benadert hem) of Marian vd Akker ( Gerlinde benadert 

haar) 

De kascontrole vindt plaats een maand voor de ALV 2018. 

 

4. Bestuursverkiezingen. 

Niet van toepassing. 

Het bestuur maakt een rooster van aftreden in de volgende bestuursvergadering. 

 

5. Rondvraag. 

 

Ilona vraagt of er  wedstrijden met andere verenigingen zijn geregeld. Bestuur geeft aan dit 

niet voor elkaar te hebben gekregen in de korte tijd die er voor was. Gekozen is om dit voor 

volgend jaar op de agenda te zetten. 
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Mark ( ledenadministratie) vraagt wat handig is mbt het innen van de contributie. Het 

gebeurt nu per kwartaal en leden kunnen ook per kwartaal opzeggen. De vraag is of we niet 

met een jaarlidmaatschap kunnen gaan werken? 

Bestuur gaat uitzoeken of dit wettelijk mogelijk is. 

 

Ivonne geeft aan dat kinderen door de BSO niet worden opgehaald waardoor de trainers de 

zaal moeten verlaten om de kinderen bij de BSO te brengen. De communicatie tussen BSO/ 

OSS en ouders verloopt niet altijd even goed. Kan hierover worden gesproken met de BSO. 

 

Tip: maak als nieuw bestuur gebruik van het oude bestuur wanneer er vragen zijn. 

 

Acties Wie deadline Gedaan? 

kascommissie Gerlinde, Marina, 

Vincent 

zsm  

Gesprek met BSO    

Rooster van aftreden Bestuur OSS zsm  

Jaarcontributie Bestuur OSS   

Kaart C. Zweere secretariaat zsm  

 

 

 

  

 

 


