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Notulen Algemene Ledenvergadering 

Gymnastiekvereniging Balkbrug 
15 oktober 2009 

 
 
Locatie    : Gymzaal Balk & Brug 
Aanvang   : 20.30 uur 
Aanwezig    : Annie Bijker, Henny Schotmeijer, Rinny Dijkstra, Gerrie  

  Wildvank, Jeanet Schutte, Maria Compagner, Els Kroeze,  
  H. Ahuis, Hilco Dragt, Bene Kroeze, G. Veltink, A.J. Winters en   
  G. Haasjes,    

Aanwezig huidig bestuur : Hans Tien en Agnes Heetebrij 
Aanwezig nieuw bestuur : Jaap Dijkstra, Hans Lopers, Diana Roozeboom, Manuela  

  Liefers, Annie Scholten en Mirjam Klok 
Afgemeld   : Ria Lensen, Annet Binnendijk, Janny Huige, Jaap Adams,  

  Inge Eekma en Tanja Redder 
 
1. Opening 
Om 20.40 uur wordt de vergadering geopend door Jaap Dijkstra i.v.m. afwezigheid voorzitter Jaap 
Adams. 
 
2. Vaststellen agenda 
Agenda wordt akkoord bevonden. 
 
3. Notulen ledenvergadering 26 mei 2009  
Er zijn geen op en/of aanmerkingen. 
 
4. Bestuursverkiezing 
De leden gaan akkoord met de voorgedragen personen en met de gestelde termijnen. Het oude 
bestuur wordt door Jaap Dijkstra bedankt.  
 
Onderstaand de taakverdeling, zittingstermijnen en telefoonnummers van het nieuwe bestuur. 
 

Jaap Dijkstra Voorzitter 3 jaar / 2012 Mob. 06-30417774 

Hans Lopers Penningmeester 3 jaar / 2012 Tel.   656360 

Mirjam Klok Secretaris 2 jaar / 2011 Tel.   657409 

Diana Roozeboom Ledenadm. 3 jaar / 2012 Tel.   657862  

Manuela Liefers Alg. bestuurslid 1 jaar / 2010 Mob. 06-50900797    

Annie Scholten Alg. bestuurslid 1 jaar / 2010 Tel.   656837 

Tanja Redder Alg. bestuurslid 2 jaar / 2011 Tel.   658191 

 
5. Activiteiten 4

e
 kwartaal 2009 

Het nieuwe bestuur heeft al een aantal keren vergaderd met oude bestuur. De volgende punten zijn 
naar voren gekomen. 

- De grote clubactie. Is reeds in werking gezet. Heeft vorig jaar ca. € 1.500,-- opgebracht en dit 
resultaat hoopt het bestuur wederom te behalen. 

- Nieuwsbrief. Het bestuur wil een aantal keren per jaar een nieuwsbrief naar de leden sturen. 
- P.R. Het bestuur wil meer ruchtbaarheid geven aan de gymnastiek in de vorm van: flyers bij 

scholen, proeflessen Streetdance op scholen geven en open les dagen verzorgen. 
- Begin 2010 een eigen website hebben. 
- Sponsoren. Jaarlijkse bijdrage vragen aan bedrijven, winkels etc. in ruil voor gratis vermelding 

website, vermelden bij uitvoeringen etc. 
- Reserve lijst leiding. Nu moet het bestuur voor vervanging zorgen. Er komt een lijst met 

vervangers die door de leiding zelf benaderd moeten worden. 
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6. Mededelingen bestuur 
Jaap bedankt de heren die vorig jaar geld hebben ingezameld voor de clubkas.  
Overig zie punt 5. 
 
7. Rondvraag 

- De heer Ahuis tipt het bestuur om bijv. Unive voor sponsoring te vragen in het kader van 
preventieve geneeskunde.  

- De heer Winters vraagt of de afrekeningen van de gemeente ook kloppen met het aantal uren 
wat is opgegeven en gebruikt door de gymvereniging. Dit is door het nieuwe bestuur, voor 
zover te achterhalen, gecontroleerd en klopt. In de toekomst wordt dit nauwlettend in de gaten 
gehouden. 

- Agnes Heetebrij geeft aan nog een aantal zaken van de gymvereniging te hebben. Dit wordt 
door het nieuwe bestuur opgehaald. 

- Jeanet Schutte meldt dat ze het jammer vindt dat de gymvereniging niet de enige is in 
Balkbrug die aan de grote clubactie meedoet maar ook de zwemclub, judovereniging en 
voetbalvereniging Avereest. Tevens vindt ze het ook veel geld voor 1 lot. Is het niet beter om 
eigen loten/actie te organiseren. Het bestuur neemt dit mee voor de volgende te houden actie. 
Overigens was het bestuur toegezegd dat de gymvereniging de enige in Balkbrug zou zijn. 

- Jeanet Schutte vraagt of er i.v.m. sponsoring geen borden in de zaal mogen hangen. Dit mag 
niet omdat de gymvereniging de zaal huurt en niet de enige gebruiker van de zaal is. 

- Hilco Dragt zou graag de prijzenkast terugzien in de hal van de gymzaal. Inge Eekma zou de 
kast opknappen en de bekers schoonmaken. Dit is niet gebeurd. Het bestuur gaat dit regelen. 

- Hilco Dragt meldt dat er op Den Kaat bij “Anna” nog verschillende toestellen in opslag staan. 
Bene Kroeze weet dat er een paard, volleybalinstallatie, een brug met dikke leggers en een 
oude minitrampoline (van Kroezen, welke de vereniging mag hebben)  moet staan. Jaap 
Dijkstra zegt Anna te benaderen en het bestuur zal besluiten wat hiermee te doen. 

- Bene Kroezen tipt het bestuur om bij vragen/problemen het blad “Doen!” te raadplegen. Bijv. 
voor de ledenadministratie kan iemand langskomen en kosteloos advies geven. 

- De heer Winters maakt zich zorgen over de geldstroom binnen de vereniging. Het bestuur is 
hiervan op de hoogte en heeft de hoogste prioriteit. 

 
Jaap Dijkstra bedankt een ieder voor zijn of haar komst en sluit om 21.30 uur de vergadering. 
 
 
 
 


