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 Verslag Algemene leden vergadering 13 maart 2018  

 

Aanwezig; 

Mevr. L. Hartmann-Benne, Mevr. J. van Sintmaartensdijk, Mevr. M. Langstraat, Dhr. P. Langstraat, Dhr. A. 

Weber, Mevr. Vos, Mevr. I van Lierop, Mevr. R. Pruimers, Mevr. N. Anker-Labee, Dhr. C. Weijers, Mevr. A. 

Kerkvoorde, Mevr. F. Stolk, Mevr. L. Meza Suares, Mevr. A. van Gool, Mevr. I. Langeveld, Mevr. A. van der 

Hoek, dhr. A. van der Hoek, Mevr. I. Warendorff, Mevr. L. van de Linden. , Mevr. I. Klopstra, Mevr. L. van 

Vliet-Kuijl, Mevr. N. Teeuw, Dhr. R. Teeuw, Mevr. C. Heijkamp, Mevr. M. de Stender-Smit. 

  

Afmeldingen;  

Mevr. R. Visser , dhr. J. Bunnik, Dhr. A. Baars, Mevr. T. Warendorff, Mevr. N. de Bruin, Mevr. H. v.d. 

Woude, Mevr. S. Otten-Boult, Mevr. S. Dievendaal, Dhr. C. Spiering. 

  

1.Opening en vaststelling agenda  

  

1. Opening  

Mevr. N. Teeuw opent de vergadering en heet een ieder welkom. Helaas heeft de nieuwe voorzitter mevr. 

H. van der Woude zich afgemeld, Mevr. N. Teeuw zou de vergadering eerder overdragen, maar dit is 

helaas niet mogelijk. 

 

Voor Dhr. R. Teeuw en Mevr. N. Teeuw en natuurlijk Dhr. A. van der Hoek en Mevr. A. van der Hoek is dit 

de laatste vergadering en dit is toch wel een vreemde ervaring. 

Mevr. N. Teeuw geeft aan dat er in de nieuwsbrief hun nieuwe adres zal staan en zal het nieuwe adres nog 

doorgeven aan de ledenadministratie. 

Mevr. N. Teeuw en Dhr. R. Teeuw geven aan de werkzaamheden binnen het bestuur met veel plezier 

gedaan te hebben maar merken dat de afstand toch wel erg ver is, en ze zijn blij dat er een nieuwe groep 

bestuursleden hun taken kan overnemen. 

  

2. Verslag Algemene Ledenvergadering 12 april 2017  

  

- Mevr. N. Teeuw geeft een punt aan: er was een lid die aangaf dat de dinsdag groep Hydro niet 

vermeld staat bij het verslag, dit hebben we helaas niet voor deze vergadering kunnen aanpassen 

maar dit wordt bij deze opgenomen. 

-  

Verder zijn er geen vragen meer en de notulen worden vastgesteld. 

  

  

3. Jaarverslag en jaarrekening 2017 (stukken) 

  

Activiteitenverslag 2017 

  

Dhr. C. Weijers heeft een opmerking over blz. 2: de telling gaat door tot het jaar 2022  

dit wordt aangepast en Mevr. N. Teeuw dankt voor de oplettendheid. 

Mevr. N. Teeuw licht het jaarverslag en beleidsplan toe en bedankt mevr. Hartmann -Benne voor haar 

bijdrage aan beide documenten.  

  

De jaarrekening/balans 2017 

  

- Dhr. R. Teeuw licht de jaarrekening en de balans toe.  

De jaarrekening wordt goedgekeurd. 

Mevr. C.M. Warendorff leest als voorzitter van de kascommissie de verklaring van de kascommissie 
voor. Zij heeft samen met Mevr. M. Langstraat op 5 maart 2018 jl. de stukken gecontroleerd en akkoord 

bevonden. De ledenvergadering verleent, zoals voorgesteld door de kascontrolecommissie, de 
penningmeester en daarmee het bestuur, decharge voor het financieel beheer over 2017 en 
dankt  hen voor het verrichte werk.  
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4. Begroting 2018 geactualiseerd (stukken)  

  

Deze ALV is iets eerder dan normaal, omdat Mevr. N. Teeuw en Dhr. R. Teeuw aftreden net zoals Dhr. 

A v.d. Hoek en Mevr. A. v.d. Hoek. Het nieuwe bestuur kan dan de hele aanvraag van de subsidies enz. 

uitvoeren.  

Mevr. N. Teeuw licht het leden aantal toe, deze wordt vastgesteld op 31 dec 2017 op 194 leden. 

 

  

5. (Her)benoeming bestuursleden  (stukken) 

  

Mevr. N. Teeuw en Dhr. R. Teeuw en Dhr. A. van der Hoek en mevr. A. van der Hoek geven aan de 

bestuur taken officieel neer te leggen en vragen akkoord aan de leden. 

 

De benoeming van Mevr. H. van der Woude als voorzitter: Er hebben zich geen andere kandidaten 

gemeld voor deze functie. De leden zijn akkoord met de benoeming van mevr. H. van der Woude.  

 

De benoeming van Mevr. I. Klopstra als penningmeester: Er hebben zich geen andere kandidaten 

gemeld voor deze functie. De leden zijn akkoord met de benoeming van Mevr. I. Klopstra. 

 

De Rabobank pas wordt officieel door Dhr. R. Teeuw overgedragen aan Mevr. I. Klopstra. 

 

De benoeming van Mevr. M. Stender als coördinator beweegactiviteiten en secretaris: Als 

uitbreiding van het bestuur dragen wij Mevr. M. Stender voor. Er hebben zich geen andere 

kandidaten gemeld voor deze functie. Ze zal volledig ondersteund worden door dhr. A. Baars en 

mevr. L. Hartmann-Benne. De leden zijn akkoord met de benoeming van Mevr. M. Stender. 

 

  

6. Benoeming kascommissie voor het volgende verenigingsjaar  

  

Mevr. N. Teeuw vraagt wie zich beschikbaar willen stellen voor de kascommissie:  

Mevr. I. Warendorff heeft dit 3 jaar achtereen gedaan, en komt niet in aanmerking. 

Mevr. M. Langstraat en Dhr. A. Weber worden benoemd evenals  Dhr. C. Weijers als reserve lid. 

  

 

7. Vaststelling hoogte jaarlijkse ledenbijdrage   

De jaarlijkse ledenbijdrage wordt niet verhoogd. De leden gaan hiermee akkoord. De ledenbijdrage 2019 

is €20 per jaar. Nieuwe leden die zich na 1 juli 2019 aanmelden betalen €12. Daarnaast betalen nieuwe 

leden eenmalig €2,50 inschrijfkosten.  

  

  

 

8. Wat verder ter tafel komt   

 

Als bestuur zijn we heel druk bezig geweest met het vinden van mensen voor het bestuur, daarom 

hebben we besloten onze prioriteit hierbij te leggen en wat minder in de themabijeenkomsten. 

Nu er weer een voltallig bestuur is, is hier wellicht meer ruimte voor. 

Mevr. M. Stender en Mevr. I. Klopstra zijn mee geweest naar de besturen dag van het Reumafonds als 

aspirant bestuursleden.  

De RPV heeft Mandaat afgegeven aan het Reumafonds t.b.v. de Biologicals. 

 

Met heel veel dank aan mevr. L. Hartmann-Benne zijn de subsidietrajecten in gang gezet, en nu moeten 

eerst de nieuwe bestuursleden worden geregistreerd bij KvK en dan kunnen de subsidietrajecten 

vervolgd worden. 
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10. Hydrotherapie 

 

  Mevr. M. Stender-de Smit geeft een toelichting. 

 

  Zuidwester 

   

  Maandag 1> 12 personen 

  Maandag 2> 12 personen 

  Dinsdag> 12 personen 

  Woensdag> 12 personen 

  Woensdag>  13 personen VOL 

  Vrijdag> 11 personen 

 

Deltasport 

 

Maandag> 14 personen VOL 

Donderdag>  14 personen VOL 

 

 

 

11. Rondvraag  

 

  

 

- Dhr. A. Weber> heeft een vraag m.b.t. het parkeergeld, bij Delta sport is het parkeren gratis , 

bij de Zuidwester helaas niet. Wellicht dat het bestuur dit nogmaals kan aankaarten bij de 

gemeente. Alhoewel Nel aangeeft dat de gemeente niet erg makkelijk over te halen is, dit zal door 

het bestuur worden meegenomen in de vergaderingen. 

- Bij de Zuidwester is er beperkt een ontheffing aan te vragen: op dit moment zijn dat er 2. 

Mevr. I. Langenveld geeft als idee aan dat er ook kortingskaarten zijn voor bewoners, wellicht zou 

dit een tussenoplossing zijn? Het bestuur kan dit meenemen in de vergaderingen. 

- Mevr. A. van Gool kaart de collecte nogmaals aan en geeft aan dat er niet veel 

aanmeldingen zijn, ook niet na haar mail voor nieuwe collectanten. Er wordt gevraagd of er 

wederom via internet gecollecteerd kan worden. De internet deelnemers tellen wel mee voor de 

inspanning verplichting van de vereniging. 

- Dhr. P. Langstraat heeft via de website een digitale collecte aangevraagd dit moet even 

uitgezocht worden 

- Dhr. C. Weijers wil iedereen van de vereniging bedanken: hij heeft een nieuwe liefde 

gevonden via de vereniging! 

- Mevr. I. Langeveld geeft aan geen nieuwsbrief te ontvangen, Mevr. M. Langstraat neemt 

direct het goede adres op en mevr. I. Langeveld krijgt direct de laatste 3 nieuwsbrieven. 

Mevr. M. Langstraat vraagt de ledenlijst met de adressenlijst voor de stickers te vergelijken i.v.m.  

veranderingen en afwijkingen.  

 

 

 

 

 

Mevr. N. Teeuw en Dhr. R. Teeuw bedanken iedereen voor het vertrouwen. 

Mevr. L. v.d. Linden bedankt Dhr. A. v.d. Hoek en Mevr. A. v.d. Hoek voor alle inzet en hulp en rijkt een 

bos bloemen uit. 

 

Mevr. C. Heijkamp leest een bedanktekst voor aan Mevr. N. Teeuw en Dhr. R. Teeuw en reikt een mooi 

boek een bon en een bos bloemen uit.  
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10. Sluiting  

 

Mevr. N. Teeuw sluit onder dankzegging van alle aanwezigen de vergadering  

    

 

 

 

 

 ……………………………………………   …………………………………………… 

Hannie van der Woude    Michelle Stender-de Smit 

Voorzitter     Secretaris 


