
Ledenvergadering  

Gymnastiekvereniging Balkbrug 

7 juni 2011 

 

Locatie  : Gymzaal Balk en Brug 

Aanvang  : 20.30 uur 

Aanwezig  : Alie Veldhoen, Henny Schotmeijer, Mieke Lefers, Annie Katerberg 

  Hennie Drogt, Dini Lindeboom, Ann-Marie de Haan, Janny Huige, 

  Liane Veerman, Gerrie Wildvank,  Bea Buiter en Paula Olde  

Aanwezig leiding : Ria Lensen, Jessica Runhart en Anita van de Vegt 

Aanwezig bestuur : Jaap Dijkstra (voorzitter), Hans Lopers (penningmeester), Manuela 

  Liefers, Annie Scholten, Tanja  Bols, Diana Roozeboom (ledenadm.) 

  en Mirjam Klok (secretaris). 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 

Agenda akkoord. 

 

3. Notulen ledenvergadering 15 oktober 2009 

De secretaris leest deze voor. Er zijn geen op of aanmerkingen. 

 

4. Financiën GV Balkbrug 

De penningmeester deelt balans uit en licht toe. Het positieve resultaat is te danken 

aan het aantal jeugdleden wat is toegenomen. De leiding wordt nu beloond d.m.v. 

vergoeding voor vrijwilligers i.p.v. op de loonlijst. Tevens is er een gift van € 1.000,- 

gestort door iemand die niet bekend gemaakt wil worden. 

Er wordt een kascommissie samengesteld zodat de boeken jaarlijks worden 

gecontroleerd. 

Janny Huige meldt zicht voor 1 jaar (kas 2011) en Liane Veerman voor 2 jaar (kas 

2011 en 2012).  

De penningmeester zal de dames voor de volgende ledenvergadering bijtijds 

uitnodigen voor controle. 

 

 

 



 

 

 

5. Wijziging bestuur en leiding 

Annie Scholten en Manuela Liefers hebben hun termijn van 1 jaar (+ ½ jaar opstart) 

erop zitten en stellen zich niet herkiesbaar.  

De voorzitter stelt de leden voor het bestuur voor te zetten met 5 personen. De leden 

gaan akkoord. Tevens meldt de voorzitter dat de leiding, Jessica en Anita, hebben 

aangegeven meer betrokken te willen zijn bij het bestuur en diens vergaderingen 

zodat er effectiever  georganiseerd en gecommuniceerd word.  

 

6. Actviteiten 2011/2012 

- Onderlinge wedstrijden 

- Sponsorloop 24 september 

- Sinterklaas vieren met kleuter en gymgroepen 

- Wedstrijden selectie in februari en april 

 

7. Mededelingen bestuur 

Steps op maandagavond is een aandachtspunt. Er moet reclame gemaakt worden 

om te zorgen voor toename leden, dit is nu te weinig en dus te kostbaar. 

Inge Spijkerman stopt met lesgeven na de zomervakantie. Anita Oosting vervangt 

haar en wordt nu de vaste leidster op woensdagmiddag en donderdagmiddag/avond. 

Er zal na de zomervakantie een kleine wijziging komen in lestijden op de 

woensdagmiddag, de lessen zullen iets later gaan starten. 

Anita wil op donderdagavond weer starten met een springgroep. 

 

8. Rondvraag 

Gerrie Wildvank merkt op dat de douches nog koud zijn.  

Paula Olde meldt dat de ventilator in de zaal niet werkt. 

Ria Lensen merkt op dat het regelmatig een rommel is in het toestellenhok en 

gymzaal. Tevens zijn de zaal en kleedkamers niet schoon. De voorzitter neemt 

contact op met de gemeente. 

Ria Lensen zegt dat er ieder jaar een ledenvergadering moet zijn. De voorzitter weet 

dit en zegt toe dit ieder jaar te organiseren. Vorig jaar is dat er bij in geschoten mede 

door de late jaarvergadering in oktober en de opstart van het nieuwe bestuur. 

De leiding meldt dat de ledenadministratie niet up-to-date is. De lijsten van de leiding 

kloppen niet met het aantal daadwerkelijke leden. Zorgen dat dit overeenkomt en 

vragen naar e-mailadressen en telefoonnummers dit met name voor de jeugdleden. 

De voorzitter vraagt leiding naar vakanties. Leiding antwoord dat dit zelf met de leden 

wordt afgestemd. 

Secretaris vraagt de leden om input voor de nieuwsbrief of website. Leuke 

gebeurtenissen of mededelingen kunnen via deze wegen meer onder de aandacht 

worden gebracht. 

 

De voorzitter bedankt Manuela en Annie voor hun inbreng en hulp en overhandigt 

een bloemetje. 

 

Om 21.15 uur wordt de vergadering gesloten. 



 

 

 

 

 

 

 

 


