Notulen ALV Celeritas 09-12-2018
Voorgezeten door: Olga Kruize
Genotuleerd door: Kevin Korthagen
Aanwezigen en afmeldingen: zie bijlage 1 & 2

1. Welkom
Olga opent de vergadering met een globale telling. Waarbij geconcludeerd wordt dat een
vereiste aantal leden van 33% niet is behaald. En stelt om die reden de vergadering 15
minuten uit conform de statuten. Om 16:00 uur is de vergadering heropend.
2. Notulen ALV 11 maart
Kevin geeft aan dat de notulen na de vorige vergadering zijn verstrekt, evenals bij de
uitnodiging voor deze ALV. Mochten er mensen die onverhoopt nog niet hebben kunnen
inzien, ligt er een inkijkexemplaar. De notulen van vorige ALV zijn vastgesteld.

3. Binnengekomen stukken secretaris
Een lid heeft het bestuur aangeschreven betreffende het rookbeleid. Bezwaar is dat er nog
steeds mensen roken voor de voordeur en daar ook nog steeds een sigarettenbak terug te
vinden is. Kevin benadrukt dat dit niet de bedoeling is. En verzoekt nogmaals leden zich aan
het rookbeleid te houden en dus enkel en alleen te roken bij de daarvoor bestemde
overkapping. Daarnaast is aangekondigd dat vanaf het jaar 2020, sportterreinen wettelijk
rookvrij moeten zijn.

4. Jaarrekening 2017-2018
Rob licht de jaarrekening toe en vraagt of er op-/aanmerkingen zijn.
Brigit vraagt waarom het resultaat van de rommelmarkt anders is vermeld. Rob verteld dat
dat komt omdat in dit resultaat de kosten reeds verrekend zijn. Rob zal nog uitzoeken waar
de opbrengsten van de oliebollenactie zijn verwerkt en of het inderdaad het geval is dat de
opbrengsten van de verhuur aan de scheidsrechtersvereniging voorheen ten bate waren van
de korfbal kwamen. Deze beide punten werden aangedragen door Brigit.

5. Verslag kascommissie
Rob geeft aan dat de kascommissie akkoord is gegaan met de jaarrekening 2017/2018. En
dat er enkel nog een tip is afgegeven om secuur en herleidbaar om te gaan met de
stortingen van kasgelden, die momenteel via een privérekening loopt.
De kascommissie ligt terplekke nogmaals toe dat Rob als penningmeester het prima op orde
heeft. Het zou fijn zijn als hij die taak kan delen met iemand vanuit korfbal.
Advies luid om tenminste een reserve á €30.000 te reserveren voor onverwachte uitgeven.
Kascommissie beveelt aan om decharge te verlenen aan het bestuur. Hetgeen verleend
wordt.
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6. Jaarverslag Algemeen Bestuur
Olga onderbouwd de onderdelen van het jaarverslag, middels de samenvattingen op het
scherm. Tevens zijn er per tafel hardcopy exemplaren van het jaarverslag verstrekt. Het
jaarverslag zal voor eind van het jaar ook op de website te vinden zijn.
Na de toelichting, waren er geen nadere vragen vanuit de aanwezigen.

7. AVG
Aldert licht toe welke stappen er hebben plaatsgevonden om tot de huidige AVG stukken te
komen. Aldert geeft aan dat er nog ruim 100 mensen geen akkoordverklaring hebben
verstrekt. Als die uitblijven zal het betekenen dat die personen dus geen informatie meer
ontvangen, met uitzondering van zaken die direct te maken hebben met de lidmaatschap
overeenkomst.
8. Vrijwilligerswerk vereniging
Olga verteld dat er nog vacatures zijn voor diverse vrijwilligerstaken:
- Hulp bij arrangementen
- Schoonmaakploeg
- Leden korfbalbestuur
- Leden activiteitencommissie (o.a. rommelmarkt)
- Secretaris algemeen bestuur

9. Mededelingen
AED
Wie heeft BHV gevolgd en heeft geleerd een AED te bedienen?
De volgende personen steken hun vinger op: Marian Parent, Menno van Dokkum, Manon
Kant, Kevin, Martin v. Hamersveld, Marja Peek.
Er wordt voorgesteld om te faciliteren in een BHV/AED cursus voor verenigingsleden. Dit zal
onderzocht worden.
Ere lid
Het algemeen bestuur zal zich gaan buigen over de regels omtrent erelidmaatschap of lid
van verdiensten.
Petanque afdeling heeft een lid aangedragen als erelid. Ivm lopende zaken en afwezigheid
van de betreffende persoon is er voor gekozen dit onderwerp door te schuiven.
Sponsorkliks
Via sponsorkliks kan de vereniging inkomsten genereren. Verzoek aan alle leden om daar bij
stil te staan bij het online winkelen deze tijd. Meer informatie via www.sponsorkliks.com .
Kantineprijzen
Er zijn al lange tijd geen prijswijzigingen doorgevoerd in de kantineprijzen. Mede i.v.m. de
wijziging in btw tarief worden de kantineprijzen herzien. Per 2019 zullen die prijswijzigingen
doorgevoerd worden.
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10. Rondvraag
Olga
Benadrukt dat we als nieuw bestuur afgelopen maart met positieve energie aan de
bestuurstaak begonnen zijn. Al snel ontstond er een toenemende waardering voor eerdere
bestuursleden. De mail, van voornamelijk Olga, stond al snel bol van de negatieve uitingen.
Dit maakt het een stuk minder leuk om je vrijwillig in te zetten. Bestuur roept aan een ieder
op, om vrij te zijn in het terugkoppelen van signalen, klachten etc. Maar wel op een
constructieve manier.
Menno
Is nieuwsgierig naar welke lopende zaken er allemaal zijn. Olga ligt toe dat de eerste
maanden met name zijn gaan zitten in kennismaking en onderzoeken van communicatie en
lijnen. Tevens herziening van terrein samen met de gemeente, aangezicht van de
vereniging. Er zal dus ook komend jaar een beslissing moeten vallen omtrent de wens om
een extra Petanque hal. Daarnaast buigt het bestuur zich over verniewing/uitbreiding van de
kantine en inrichting.
Ruud
Wil er nog een keer aan memoreren dat het voor de Petanque heel belangrijk is dat er een
hal bij komt.
Han
Han vraagt wat de huidige status omtrent de statuten. Aldert ligt toe dat e.e.a. afhangt van
andere lopende zaken. Daarom is het een langer lopend proces als wenselijk.
11. Sluiting
Olga sluit de vergadering om 16:58 uur.

Bijlage 1 en 2: Meldingen van aan- en afwezigheid.
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Bijlage 1
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Bijlage 2

Afmeldingen:
Frank Sanders
Ineke Bergsma
Peter Hageman
Rene en Marijke Wiedijk
Cor en Marga Mijnen
Hanni de Boer
Sipke de Witte
Mar en Wiebe Westrup
Pauline Frank
Jan en Lenie Visser
Lucas van Velzen
Hannie Burrei
Otto de Jong
Dick en Reina Icke
Liesbeth Beunder
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