Notulen (concept)
Buitengewone Algemene Ledenvergadering 12-01-2018
Turnlust Huizen
Datum: 12 januari 2018 – Aanvang: 20:30 - Locatie: De Baat Huizen

Aanwezig:
Het demissionair bestuur: Frank de Kruif, Marcel de Vries, Janna Westland en Jantineke Brugge.
Verkiesbaar Bestuur: Willem Boeré, Mark van Raaijen, Angela Zondag, Nelleke Dankers en Fred J.
Timmer.
Trainers, leden, ouders/vertegenwoordigers en vrijwilligers.

1. Opening en vaststellen agenda.
Frank opent de vergadering 20:45 uur, en de agenda wordt goedgekeurd.

2. Mededelingen.
Het demissionair bestuur zal de vergadering openen, en na de verkiezing van het nieuwe
bestuur de zaal verlaten.

3. Voorstellen/presenteren beoogd kandidaat bestuursleden.
De beoogd kandidaten stellen zich onder luid applaus voor aan alle aanwezigen. Zij geven
hun beweegreden en motivatie voor deelname aan het nieuwe bestuur.

4. Bestuursverkiezing.
Frank geeft een korte uitleg over het stemmen, en vraagt twee vrijwilligers om de stemmen
te tellen. Aan de stemming doen 53 leden mee, na de telling van de stemmen blijkt er 1 stem
ongeldig en 1 onthoud zich van stemmen.
Willem Boeré 51 voor
Mark van Raaijen 50 voor 1 tegen

Angela Zondag 51 voor
Nelleke Dankers 50 voor 1 tegen
Fred J. Timmer 51 voor
Het nieuwe bestuur krijgt de goedkeuring van de leden, en zal de vergadering overnemen.
Het demissionair bestuur stapt op en zal op de ALV een juist afscheid krijgen.

5. Hoe nu Verder?
Het nieuwe bestuur kan beginnen, hun eerste prioriteiten liggen vooral bij het vinden van een
penningmeester, organisatie van de aankomende wedstrijden en de ledenadministratie. Zij
gaan ook in gesprek met alle aangemelde vrijwilligers, om zo een ieder een juiste
taak/richtlijnen mee te geven. Het herschrijven van het huishoudelijk reglement, de statuten
en het beleidsplan is wel nodig maar heeft geen haast.

6. Rondvraag.
Er komen vanuit de leden vele vragen, daar waar het bestuur nog geen antwoorden op kan
geven. Door het oude bestuur is nog geen tot minimaal inzicht van zaken gegeven. Het punt
afsplitsing van de Galm/Scala blijft een belangrijk punt.
Het nieuwe bestuur wordt gevraagd om ook de ereleden uit te nodigen bij vergaderingen, dit
wordt nog al eens vergeten,

7. Sluiting
Willem Boeré sluit om 21:45 uur de vergadering.

