Ledenvergadering RGV, 29 maart 2017.
Aanwezigen:
Zie presentielijst in schrift.
1.

Opening:
Voorzitter Theo Hesselink opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

2.

Notulen ledenvergadering 7 april 2016:
Deze stonden ter inzage op de RGV website.
Wim Slotboom vraagt zich af hoe het staat met de sponsorcommissie.
Er is nog geen duidelijk plan, maar wel meerdere kandidaten.
Henny Vink geeft aan dat de contributieherziening niet vermeld staat in de notulen, dit
blijkt toch wel zo te zijn.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen:

Afmeldingen:

Jeugdraad, Technische Commissie, Marieke Lauran, Ivan Otten, Anneke IJzerman en
Melissa Tragter, Truus Hissink

Accommodatie:

Er is een gesprek geweest met wethouder Han Boer van de Gemeente Berkelland. De
komende jaren zal er nog niets veranderen, de gymzaal zal nog zeker vijf jaar gebruikt
worden. Onderhoud aan de sporthal wordt geïnventariseerd. Er wordt gekeken naar
extra sport- en opbergruimte, maar er zijn nog geen concrete plannen.
Het is de bedoeling om met andere sportverenigingen aan tafel te gaan en de wensen
bekend te maken aan de Gemeente.

Leiding:

Er is nog geen vervanger gevonden voor Charles Wansink.
Ric Besseling heeft aangegeven te stoppen na de zomervakantie.

Sportkoepel:

De Sportfederatie is opgeheven, nu is het Sportkoepel Berkelland.
De RGV wordt voorlopig geen lid, contributie zal ongeveer € 400 zijn en wij vragen ons
af wat ze ons hiervoor kunnen bieden.

Demo 7 januari 2017:

Er is een fotocompilatie van deze dag gemaakt door Grietje Wierda. Deze kan besteld
worden.

Bolchrysantenactie:

Deze zal gehouden worden op zaterdag 26 augustus 2017 (voorlopig). Geprobeerd
wordt om dit te combineren met de barbecue voor bestuur/leiding/commissieleden.

Notulen
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4.

Verslagen commissies
4.1 Technische commissie:
De Technische commissie bestaat uit 3 personen.
Irma Klein Brinke, Ilse Boekelder en Maureen Stegeman.
Alle disciplines lopen goed, zowel de recreanten als de selectiegroepen.
We zijn nog op zoek naar juryleden voor Turnen Heren. Bovendien zoeken we voor deze
groep nog naar leiding. Charles Wansink leidt deze groep nog steeds en heeft
aangegeven dit slechts tijdelijk te doen.
Wij kampen nog steeds met het accomodatievraagstuk: Wat gebeurt er met de
gymzaal? Veel vragen waar nog geen duidelijkheid over is.
In november 2017 zullen weer de Clubkampioenschappen georganiseerd worden,
voorlopige datum is 26 november 2017 (onder voorbehoud dat de sporthal beschikbaar
is).
4.2 Activiteiten commissie:
13-08-2016



dit jaar samen met Sophia’s Lust georganiseerd. Met als activiteiten voor de kinderen
een schuimrun, de avond werd aangekleed door de trampolinegroep samen met de
slagwerkgroep van Sophia’s Lust
Opbrengst was net kostendekkend helaas, maar dit was de tendens tijdens de gehele
pompdagen, daarbij komt ook nog eens dat de winst verdeeld moest worden. Voor
volgend jaar staan de Pompdagen een jaar in de koelkast. Bekeken wordt of we nog
doorgaan met de pompdagen.

27-08-2016


Notulen

Pompdagen

Bolchrysanten Actie

In totaal alle 1400 stuks zijn verkocht. Dit jaar hadden we een grote opkomst van
ouders leden en vrijwilligers, hiervoor dank en een speciale dank aan de fam. Klein
Kranenbarg.
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26-11-2016


Dit jaar in het teken van Back to the Future, wederom een geslaagd gala, twee
voorstellingen die goed bezocht werden. Dank voor alle vrijwilligers, leiding en de
deelnemers.

31-12-2016


Gymgala

Afscheid AC Lid

Martin Leussink treedt terug uit de Activiteiten Commissie.

4.3 Jeugdraad:
Afgelopen jaar was wederom een geslaagd jaar voor de jeugdraad. Het RGV kamp vond
vorig jaar plaats op 15, 16 en 17 april 2016. Het was een geslaagde editie waarbij er
85 kinderen deelnamen aan het kamp rond het thema “Boerderij”.
De pieten zijn dit jaar voor de derde keer op de pietenmiddag geweest. Nog steeds een
groot succes, want er kwamen veel kinderen op af en het was een leuke middag. We
hebben dit jaar weer van de hele sporthal gebruik gemaakt en de kinderen gingen
voldaan én met een pietendiploma weer naar huis.
Dit jaar heeft het lijn- en volleybaltoernooi plaats gemaakt voor een nieuwe activiteit.
Een avond voor de jeugd van het voortgezet onderwijs, de VO-avond in het thema “Wie
is de Mol?”. Deze vond plaats op zaterdag 10 december. Het weer werkte niet echt mee,
maar desondanks was het een erg spannende en geslaagde avond. Zeker voor herhaling
vatbaar.
Ook nieuw dit jaar: Het Grote Gymfeest! Na een paar jaar zonder, hebben we er dit jaar
weer voor gekozen er een te organiseren en wel op donderdag 2 maart. Het was een
super groot succes! Meer dan 130 kinderen zijn op ons feestje geweest. In de ochtend
voor de groepen 1 t/m 4 was er een mega ‘apenkooi’ neergezet. In de middag voor de
kinderen uit de groepen 5 t/m 8 binnen deze apenkooi allerlei estafette spellen. We
hebben hulp gehad van maar liefst 15 hulpjes die we nogmaals hartelijk willen bedanken
voor hun inzet. Het was een groot feest dat ook zeker volgend jaar niet mag ontbreken!
Komend jaar is er 1 aftredend jeugdraadlid; Jacorien te Veldhuis. Afgelopen jaar is haar
taak overgenomen door Karline Raams. Zij gaat nu de functie “voorzitter
activiteitencommissie” op haar nemen. Ook zijn er twee nieuwe jeugdraadleden
bij: Yasmin Fisser en Frank Stapelbroek. Hiermee is de jeugdraad voor komend jaar
weer goed vertegenwoordigd.
Dit jaar is het RGV kamp op 7, 8 en 9 april. Het is volledig vernieuwd met allemaal
nieuwe spellen en activiteiten. Er gaan er 80 kinderen mee en het thema van dit jaar is
“Tirol”. Het belooft vast weer een geweldig succes te worden!
Al onze activiteiten zijn sinds kort ook te volgen via ons eigen Facebookkanaal:
facebook.com/jeugdraadrgv en Instagram: instagram.com/jeugdraadrgv.

Notulen
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Overzicht Jeugdraad 2017
Lisanne Klein Brinke (voorzitter jeugdraad)
Karline Raams (voorzitter activiteitencommissie)
Anne Klein Kranenbarg (voorzitter kampcommissie)
Niek Bosvelt
Jordi Huirne
Han Stapelbroek
Jacorien te Veldhuis
Frank Stapelbroek
Pien Meulenveld
Anouk te Winkel
Tom van Duren
Yasmin Fisser
Fleur van de Kerkhof
Lisanne van Haaften
Sylke Bouwmeester
5.

Jaarverslag secretaris
Geen bijzonderheden die nog niet genoemd zijn.
Wel geeft Robert aan dat in elk geval de sponsoren van de scheurkalender opnieuw
benaderd zullen worden.

6.

Jaarverslag penningmeester
Stephan verklaart de financiële positie van de RGV aan de hand van enkele sheets. We
hebben te maken met minder opbrengsten (subsidie van de Gemeente is beduidend
lager, minder contributie door dalend ledenaantal en lagere sponsoropbrengsten).

7.

Kascontrole en vaststellen nieuwe kascommissie
Kas gecontroleerd door Ivan Otten en Wim Slotboom en akkoord bevonden.
Namens de kascommissie complimenten aan Stephan.
Nieuw kascommissielid is Gerrit Woestenenk , Ivan is aftredend.
Martin Leussink heeft ook aangegeven kascommissielid te willen worden en zal volgend
jaar benaderd worden.

8.

Contributieherziening 2017
We dreigen ten onder te gaan aan ons eigen succes. De verhouding
selectieleden/recreanten is ten opzichte van 5 jaar geleden enorm veranderd (van 70
selectieleden/500 leden naar 120 selectieleden/400 leden).
Door Stephan zijn 3 voorstellen met betrekking tot de contributieherziening 2017
uitgewerkt.
1. De wedstrijdkosten worden dekkend doorbelast
2. 80% van de wedstrijdkosten worden doorbelast
3. Een deel van de wedstrijdkosten wordt gedragen door alle leden

Notulen
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De voorkeur van het bestuur is voorstel 3 en dit voorstel wordt door de vergadering
unaniem akkoord bevonden.
Het inschrijfgeld wordt verhoogd naar € 10.
De nieuwe contributies zullen op de website geplaatst worden.
9.

Begroting 2017
Stephan verklaart de financiële positie van de RGV en geeft de begroting van het
komende jaar weer.
De begroting wordt door de aanwezigen akkoord bevonden.

10. Pauze
11. Huldiging jubilarissen
De jubilarissen van dit jaar zijn:
Gerrit Klein Kranenbarg 65 jaar
Theo Hesselink
25 jaar
Henny Vink
25 jaar
12. Verkiezing bestuursleden
Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 personen, dit willen we graag uitbreiden naar 7
personen. Chiel Klein Kranenbarg is benaderd voor de communicatie-website en zal deze
taak op zich nemen. Onze voorkeur gaat uit naar een “wedstrijdsecretariaat”
(contactpersoon tussen commissies en bestuur).
Robert Kapers is aftredend en stelt zich niet opnieuw beschikbaar.
We zijn nog op zoek naar een opvolger voor Robert.
Voorlopig zal Theo Hesselink de mail e.d. behandelen en Miranda te Lintelo zal
notuleren.
13. Beleidsplan / Huishoudelijk Reglement:
Het Huishoudelijk Reglement wordt goedgekeurd.
Er zal een Beleidsplan gemaakt worden.
Welke kant gaan we op?
Niet alleen bestuursleden, maar ook leiding / juryleden hierover laten nadenken. Het is
de bedoeling om een groep op te starten om een visie op papier te zetten. Dit kan
eventueel ook een afstudeeropdracht zijn (melden bij scholen, eventueel een lid).

Notulen
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14. Rondvraag:
Chiel Klein Kranenbarg vraagt zich af wat zijn taak precies zal zijn. Theo gaat hem dit
binnenkort uitleggen.
Wim Slotboom mist leden/leiding van de trampolinegroep.
15. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid.

Notulen
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