Notulen algemene ledenvergadering EGSV

Datum + tijdstip:

26 mei 2020 om 19.00 uur online via Skype (i.v.m. corona)

Aanwezig:

Arende van de Vreugde, Erika van de Vreugde, Hennieke Timmerman, Hilleen
Jordens, Hanneke Oudenaarden, Manon Veenhof en Tineke van Dijk

Afwezig m.k.:

Esther Hoekman, Esther Nijman

1. Opening en welkom
Tineke opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Financieel jaarverslag 2019
Het verslag was op te vragen bij Esther Hoekman (estherhoekman@hotmail.com). De aanwezigen
krijgen de gelegenheid vragen te stellen over het jaarverslag. Manon vraagt hoe het kan dat er in
2018 geen gebruik is gemaakt van vrijwilligers. Tineke geeft aan dat dit wel het geval is maar dat de
vrijwilligersvergoedingen zijn geboekt onder de salarissen. Dit geeft een vertekend beeld ten
aanzien van 2019.

3. Verkiezing kascommissie
De kascommissie bestaat uit Hilleen Jordens en Arende van de Vreugde.
4. Verslag kascommissie
Er zijn geen opmerkingen vanuit de kascommissie. Het financieel verslag wordt goedgekeurd.
Esther zal t.z.t. zorgen dat het jaarverslag ter goedkeuring nog door Hilleen en Arende wordt
getekend.
5. Bestuursleden
•

Aftredend en niet verkiesbaar: Esther Hoekman en Tineke van Dijk

•

Verkiesbaar: Hanneke Oudenaarden en Hilleen Jordens

Er wordt besloten dat Esther Hoekman en Tineke aftreden als bestuurslid. De verenging bedankt
hen voor hun inzet de afgelopen jaren. De taken van Esther zullen worden overgenomen door Erika.
De taken van Tineke zijn verdeeld over de verschillende bestuursleden. Vervolgens wordt er
gestemd over de benoeming van Hanneke en Hilleen. Alle aanwezigen stemmen voor deze
benoeming. Hanneke en Hilleen zullen vanaf heden het bestuur van EGSV versterken.
Manon Veenhof en Marjan Postma hebben aangegeven geen deel uit te willen maken van het
bestuur maar dat zij wel beschikbaar zijn voor taken in het geval van een uitvoering, wedstrijd of het
uitzetten van een actie. Het is fijn te weten dat er een beroep op hen kan worden gedaan.

Er wordt nog gezocht naar één bestuurslid.
6. Rondvraag
Manon geeft aan het te kunnen waarderen dat ondanks de coronacrisis het toch mogelijk is voor de
leden om buiten te sporten. Verder zijn er geen vragen voor de rondvraag.
7. Sluiting
Tineke bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit daarmee de vergadering.

