
 
 

 

Algemene ledenvergadering 2020 

13 mei 2020, 20:00 uur 

online via Zoom 

 

Aanwezig: Joke Gijsen (voorzitter), Annamarieke Dalmulder (penningmeester), Marian Walstra (secretaris), Kim van Polen, Isabel Wubben, 

Diana Veldkamp 

Afwezig met bericht: Marjo van Damme, Erica Spoor, Belinda van der Heiden, Greet Dalmulder, Anja Gijsen 

 

 Agendapunt Besproken Opmerkingen 

1 Welkom Joke heet iedereen om 20:05 uur welkom via het scherm en 

benoemt speciaal deze vreemde tijden waarin veel online 

gaat, ook voor Driemond Fit (DF). 

 

2 Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken.  

3 Notulen ALV 2019 De notulen worden goedgekeurd met dank aan Nathalie.  

4 Financieel verslag 2019 Annamarieke opent het financieel verslag en alle 

bijbehorende stukken op het scherm.  

De kascommissie, bestaande uit Marjo van Damme en 

Erica Spoor, hebben de kas gecontroleerd en het financieel 

verslag 2019 goedgekeurd.  

Annamarieke licht toe dat de contributie 

2019 iets omhoog is gegaan omdat we 

meer kosten hebben gemaakt dan dat er 

binnenkwam: huur yogaruimte meer, 

lesgevenden meer salaris. 

Kim geeft aan dat het tekort best hoog is en 

dat, als het zo door gaat over vijf jaar DF 

failliet is. Joke geeft aan dat we alles per 



jaar bekijken. 

Isabel vraagt of er leden hebben opgezegd 

ivm de corona crisis. Dit is gelukkig niet het 

geval.  

5  Terugblik 2019 en 

vooruitblik 2020 

Nathalie is gestopt als secretaris. Marian heeft haar taken 

overgenomen. Het bestuur bestaat nu uit drie leden en dat 

is vooralsnog voldoende. Mocht iemand zich aanmelden als 

algemeen bestuurslid, dan kan dat altijd. 

Gezien alle corona perikelen zijn we in 2020 gestart met 

online yoga lessen. In eerste instantie op de donderdag en 

na gebleken animo ook op de dinsdag.  

Zoals het er nu uitziet kan yoga vanaf 1 september weer in 

aangepaste vorm binnen gegeven worden. Het bestuur 

denkt hier, in overleg met de lesgevenden, over na hoe we 

dit veilig kunnen doen. Judolessen zijn inmiddels weer 

begonnen, net als hardlopen. Beide met afspraken volgens 

de RIVM richtlijnen.  

Om de leden enigszins te compenseren heeft DF steps 

gratis aan de leden aangeboden. Negen leden hebben hier 

gebruik van gemaakt. 

 

Isabel vraagt of het een idee is om de yoga 

benodigdheden gratis uit te lenen. Dit kan 

een extra motivatie zijn om de yoga leden te 

laten deelnemen aan de online lessen. 

Er gaat een mail uit om dit te inventariseren. 

Isabel wil helpen bij de uitgifte en 

desinfectie van de spullen. 

 

Diana vraagt of we tegen de tijd dat yoga 

weer ‘normaal’ gaat beginnen we een 

protocol rondsturen. Zoals bijvoorbeeld het 

desinfecteren van de yoga spullen na iedere 

les. 

 

 

6 Rondvraag Diana vraagt naar de aangeschafte yoga spullen in 2019. 

Tevens geeft zij aan dat als wij hulp nodig hebben, dat bij 

haar kunnen aangeven. 

 

 

 

 

Kim geeft aan dat ze het fijn vindt dat we steeds 

communiceren wat wel kan. 

 

De spullen zijn in overleg met de 

lesgevenden aangeschaft: dat wat aan 

vervanging toe was. 

Er is niet voor boogjes gekozen omdat deze 

problemen opleveren met opbergen 

(ruimtegebrek) en duur zijn. 

 



 

 

7 Sluiting Joke sluit om 21:00 de vergadering onder vermelding dat 

we de borrel dit jaar zelf moeten verzorgen. 

 

 

 

 


