Datum : 09/03/2018
Tijd : 20.30 uur
Plaats : ‘Dorpshuis XXL’ te Benschop
Aanwezig: ca. +/- 20 man
Afgemeld: Arja Helmes, Henry Helmes, Lianne v.d. Wijk.
NOTULEN:___________________________________________________________________
1. Opening
Welkomstwoord door Arno Baas
Allereerst wordt aangegeven dat Kees Cluistra al enige tijd wegens omstandigheden niet
meer onze voorzitter is.
2. Wijziging in de agenda
De oplettende lezer heeft gezien dat punt 8 ontbreekt.
3. Notulen van 2017
Notulen 2017 akkoord bevonden door het aanwezige publiek.
4. Ingekomen stukken en mededelingen
- Alcoholgebruik wordt nogmaals aangekaart. Wordt benadrukt dat het absoluut
verboden is, hangen consequenties aan. Proberen dit te voorkomen.
- KLUS-dag: Is morgen (10 maart), iedereen is van harte welkom vanaf 09:00u.
5. Jaarverslag 2017 door de secretaris
Door Sofie Stiren. Er wordt voor de vereniging teruggeblikt op het seizoen van 2017 door
middel van een PowerPoint. Bijzondere momenten, wedstrijden etc. worden gepresenteerd.
Ook bestuurlijke informatie wordt gedeeld.
6. Jaarverslag 2017 door de penningmeester
Door Arno Baas. Alle bezittingen worden gepresenteerd. Waar onder andere de unit als
eigendom wordt opgedragen. Is nu speciaal voor de polsstok, gevolg dat we ook de inhoud
daarvan zelf onderhouden. Ruim 5.000 euro winst. Annie vraagt waarom de maaier zo hoog
in kosten is.
Mieke vraagt naar donateurs: Ronald is daar mee gestopt enkele jaren geleden, geeft aan
dat het heel veel werk en tijd kost. Levert aan het einde van de streep niet veel op. Anja
geeft ook aan dat enkele donateurs verenigingslid geweest zijn. Een donateur is geen lid,
heeft geen stemrecht. Annie vraagt zich af waarom ‘Ze weten niks meer, krijgen geen
polsstokboekje etc.’. Bestuur gaat heroverwegen om contact op te nemen met de ouddonateurs, dit zal de volgende bestuursvergadering worden besproken met elkaar.
7. Kascontrole-commissie
Woord aan Ronald. Jens had zich aangeboden, maar heeft zich in het seizoen afgemeld uit
het lidmaatschap. Hier kwam Ronald voor in de plaats. Geeft aan het mooi te vinden hoe
Arno het heeft aangepast. Ziet er volgens hem keurig uit. Als kascontrole zeer tevreden.
Leden gaan akkoord. Nieuw persoon voor de kascontrole voor seizoen 2018: Rian Baas

8. Bestuursverkiezing
- Afscheid Dorine.
- Mieke Slootjes stelt zich aan als nieuw bestuurslid. Mieke stelt zich voor aan het publiek,
heeft al veel vrijwilligerswerk gedaan bij de jeugd en al wat ervaring door bestuursfuncties
bij andere vrijwilligers verenigingen.
- Er zijn ook drie personen die zich afgelopen week hebben aangemeld.
Wilco den Boer: Jarenlang gesprongen en sponsor geworden. Lijkt het nu leuk om in het
bestuur te treden.
Liesbeth de With: Zal het komende seizoen niet meer springen wegens zwangerschap. Veel
dingen die afvallen en daarom op zoek naar een nieuwe uitdaging. Al 9 jaar in bestuur
gezeten, nu enthousiast voor een voorzittersrol.
Willeke Schalij : Enthousiast, houdt van uitdaging en aanpakken. Nog bezig met studie,
hoopt daarna zich vol in te kunnen zetten.
Annie vraagt zich af of er een minimum of maximumaantal bestuursleden moet worden
gehanteerd. Dit is opgezocht door het bestuur tijdens een vergadering en in de statuten is
hier niets over te lezen.
Leden stemmen toe met de vier nieuwe bestuursleden Mieke, Wilco, Willeke en Liesbeth.
9. Rondvraag
- Vanuit het bestuur: ‘Is het gewenst tijdens trainingen de cateringwagen open te
houden?’ Anja geeft aan van plan er iedere maandag te zijn. Geeft aan dat as er
vraag is langer te willen blijven, er altijd overleg mogelijk is.
- Annie vraagt of dat iedereen die nog een trainingspak thuis heeft liggen en er niets
mee doet, deze wilt inleveren.
- Annie vraagt tevens waarom er geen informatie vanuit het hoofdbestuur PBH tijdens
de vergadering wordt gedeeld, geeft aan dat er nu geen feedback wordt gevraagd
van de leden binnen de vereniging. Arno pakt de agenda van de komende
vergadering van PBH op en bespreekt dit met de leden, er blijken geen bijzondere
punten te zijn om met de leden te bespreken. Wel wordt opgemerkt dat de
communicatie vanuit de PBH zeer beperkt is naar alle leden. Men vindt dat er eerder
moet worden gecommuniceerd naar alle springende leden. Op site zetten of iets
dergelijks: akkoord (volgende vergadering inbrengen bij het PBH bestuur).
- Matthieu: Vraagt zich af of er ideeën zijn voor een krachthek op het terrein. Dat is er
nog niet. Er is wel behoefte naar blijkt in het publiek. Matthieu geeft aan dat er een
soort gelijk krachthek staat in de Vlist. Matthieu gaat kijken naar de mogelijkheden
en brengt input aan het bestuur om te kunnen bespreken tijdens de vergadering.
- Mieke: Vraagt zich af of er nog iets valt te vertellen over de Plus-actie. Brenda licht
het toe. Actie start vanaf 15 maart. Voor iedere 10 euro, 1 zegel. Je hebt zo’n 14 of 15
punten nodig om iets aan te kunnen schaffen, zonder extra bijdrage. Je kunt voor één
iemand sparen. Het mail-adres dat je gegeven hebt, kun je digitaal inleveren.
- Rian: Is op de avond van de NC geweest gisteren. Zelf goed over te spreken, goede
toevoeging. Licht het nieuwe plan toe wat betreft het verband tussen de Nationale

-

-

Competitie en het NK. Laatste wedstrijd zal spannend blijven, de toppers gaan heen
en weer tussen Friesland en Holland. -> beste springers belanden uiteindelijk op het
NK.
Mieke: Vraagt of er nog plannen zijn voor het nieuwe seizoen. Arno geeft aan bezig
te zijn geweest met verzekeringen. Daarnaast bezig met de bomenrij, wortels komen
door de klinkers heen. Is ook iemand gevallen tijdens de VVV-week. Stichting en
bestuur zijn met elkaar in gesprek, moeten facturen worden opgesteld etc. Daar met
name heel druk mee.
Niek: Vraagt aan Annie hoeveel tassen zij nog heeft. Niek geeft aan dat het
sponsorcontract opnieuw verlengd is voor 5 jaar, JEVA is weer sponsor. En heeft
tevens extra nieuwe tassen aangeboden.

10. Bekendmaking Polssokkerdammer van het jaar 2017
Genomineerden zijn:
- Rian Baas
- Arja Helmes
- Marco Velis
Winnaar: Marco Velis
10. Sluiting
Door Arno Baas. Iedereen wordt nogmaals gevraagd morgen mee te komen helpen tijdens
de klusdag op de accommodatie vanaf 09:00u. De vergadering wordt traditioneel afgesloten
met twee bingo-rondes.

