
 

            Algemene ledenvergadering 7 juni 2021, 20:00 uur online 

via Zoom 

Aanwezig: Joke Gijsen, Annamarieke Dalmulder, Marian Walstra , Joke Werver 

Afwezig met berichtgeving : Frank K, Marguerite v V, Corien V, Toos v Z, Marjo v D, Erica S, Anja G, Dionne C, Chris v V 

 

 Onderwerp Besproken Actie  

1. Welkom Voorzitter heet iedereen van harte welkom   

2. Ingekomen stukken 
 

WBTR = Wet Bestuur toezicht 
rechtspersonen = nieuwe wetgeving voor 
Verenigingen en Stichtingen . Statuten 
moeten aangepast / gewijzigd worden bij de 
notaris 
Joke W: of we yoga via Zoom blijven 
faciliteren 

Aanpassen huishoudelijk regelement  voor  1 juli 2021/ 
stappenplan volgen en bij de notaris laten wijzigen binnen 5 
jaar.  
 
 
Sommige leden volgen yoga les liefst in de zaal en sommige 
leden vonden via Zoom erg fijn. We blijven beide aanbieden. 

 

3. Notulen ALV 2020 Notulen doorgenomen en goedgekeurd   
4. Financieel verslag   De kascommissie, bestaande uit Erica Spoor 

en Marjo van Damme, hebben de kas 
gecontroleerd en akkoord bevonden. 

Ivm Corona zijn er 9 leden on hold gegaan, 2 opzeggingen , 
hardlopers betalen vanaf maart contributie ivm geen les kunnen 
geven. Lesgevende hebben een corona vergoeding ontvangen. 
We zijn ongeveer Eur. 2000 ingeteerd op ons vermogen . Ook 
in 2021 verwachten we een kleine intering .Gelukkig hebben we 
voldoende p de spaarrekening staan om dit op te vangen 

 

5. Terugblik 2020  Judo: Vanaf Januari 2020 werd er geen judo 
meer in de MatchZo gegeven omdat er geen 
trainer beschikbaar was (Hennie moest 
geopereerd worden en komt niet meer terug)  
en daardoor verplaatst naar  Diemen of Adam 
ZO. Communicatie was minimaal en daardoor 
geen goed overzicht .Dit verergerde tijdens 
de coronacrisis en in combi met een paar 
opzeggingen. Daarnaast was dit onderdeel 
verliesgevend  

 
De paar judo leden die we nog over hadden hebben we 
overgeheveld aan Sportcentrum  Pleizier . 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Yoga/hardloopleden: als bedankje voor de 
flexibiliteit en begrip voor alle veranderingen 
/aanpassingen tijdens de corona crisis  

Bestuur heeft een kerstpresentje naar alle leden gebracht  

6. vooruitblik 2021 Hopelijk kunnen we snel van onze nieuwe 
locatie gebruik maken zodra er versoepeling 
worden aangekondigd  

 
Dit zal in combinatie met Zoom gaan.  

 

7. Bestuursleden:  Functie Algemeen bestuurslid : open 
Marguerite v Voorthuizen heeft zich 
aangeboden als algemeen bestuurslid   

  
Marguerite is unaniem gekozen als algemeen bestuurslid  

 

8. Diversen Ondanks alle extra werkzaamheden is het 
doel van het bestuur om onze leden te 
kunnen blijven faciliteren en voorzien van 
yoga en hardloop training.  
 

  

9 Rondvraag  Geen   

10. Afsluiting  Voorzitter bedankt Joke W (als enig lid) voor 
haar aanwezigheid 

 
  

 

 

 


