Notulen Algemene Ledenvergadering woensdag 3 juni 2020
Turn- en Gymnastiekvereniging Odis (“OdisGym”)

Welkom
Voorzitter Corrie Haselager heet de aanwezigen welkom. Aanwezig zijn trainer Linda Vermeren,
kascommissieleden Paula en Jan Rozema, van het bestuur zijn de voorzitter, penningmeester
Monique Plooij, technische commissie (tevens trainer) Pascal Kempers, algemeen bestuurslid
Angelique van Wijk en secretaris Gerdi van Bijleveld.
Op verzoek van de kascommissie bespreken wij eerst het financieel jaarverslag 2019. Voor de notulen
handhaven wij de volgorde van de uitgestuurde agenda.
Notulen Algemene Ledenvergadering 8 mei 2019
Penningmeester Monique oppert dat wij in de vorige notulen hebben opgenomen een bestuursvisie
neer te zullen leggen. Wij hebben daarop een enquête gehouden tijdens de onderlinge wedstrijden,
waarin o.a. is gevraagd of de leden onze visie delen dat wij een gezellige dorpsvereniging willen zijn,
waarin onze leden in een veilige omgeving kunnen bewegen. De uitkomsten zijn met leden en
trainers gedeeld. Wij zijn niet gekomen tot het eventueel opnieuw formuleren van een (aangepaste)
missie. We zullen dit wederom agenderen.
We hebben geen andere op- en/of aanmerkingen ontvangen. Bij deze zijn de notulen van vorig jaar
vastgesteld. Daarmee is decharge aan het bestuur verleend.
Jaarverslag over 2019
De penningmeester heeft het jaarverslag over 2019 gemaakt. Deze is met de agenda vooraf aan de
leden gestuurd.
Dit jaar hebben we met een positief bedrag af kunnen sluiten. Eind december 2019 telde onze
vereniging 142 leden (2018: 130) (24 Keep Moving, 17 Pilates, 88 turners en 13 rope skippers.). Op 26
april 2020 is het aantal leden 139.
Financieel jaarverslag 2019
De penningmeester heeft het financieel jaarverslag gemaakt. Dit zal, met de begroting, op onze
internetsite worden gepubliceerd.
We hebben een positief financieel resultaat bereikt in 2019. We hebben in september 2019
turngroepen samengevoegd, waardoor de jongste turnsters nu 1 uur turnen i.p.v. 45 minuten. Dat
genereert meer contributie.
Zaalhuur in 2019 is iets omhoog gegaan. Er is een reservering opgenomen voor de factuur van de
sporthal over juni-september 2019. Deze werd in 2020 ontvangen. Voor het 90-jarig bestaan in
december 2020 is tevens een reservering opgenomen.
Kascommissie: Paula en Jan Rozema hebben plaatsgenomen in de kascommissie. Zij hebben de cijfers
goedgekeurd en décharge aan het bestuur verleend.
Subsidie is gebaseerd op het aantal jeugdleden dat in Wijdemeren woont. Het staat voor een aantal
jaar vast. Wijkt dit 15% af van het jaar daarvoor dan krijgen we meer/minder subsidie.
Exploitatierekening/begroting 2020. Aan de opbrengstenkant is een aanvraag ingediend en
verkregen vanuit het Schipholfonds. Hiervoor hebben wij nieuwe leggers van de brug aangeschaft.
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Dit fonds was ons in 2018 niet bekend, derhalve was het toen niet in de begroting opgenomen. De
kostenkant zijn o.a. de bestuurskosten iets hoger uitgekomen. Hierin zijn kosten voor afscheid en nog
wat kleine dingetjes opgenomen.
Vacatures bestuur, ter toelichting en indien er kandidaten zijn ter besluit
Voor de ledenbeheer heeft zich niemand gemeld. Tijdens de vergadering wordt een aantal
namen genoemd voor vervulling van de vacature. Het bestuur zal deze mensen persoonlijk
benaderen. Hetgeen normaliter eenvoudiger zou gaan dan nu in COVID-19-tijd.
Rondvraag/ w.v.t.t.k.
90-jubileum
Zondag 13 december 2020 bestaat OdisGym 90 jaar. Linda vraagt of dit nog doorgaat i.v.m.
COVID-19 en de onzekerheid of vanaf 1 september 2020 wel evenementen mogen worden
georganiseerd. Angelique vertelt dat zij met het kleine comité bezig zijn twee draaiboeken uit te
werken. Eén uitgebreidere en één eenvoudiger te realiseren. We zijn voornemens het jubileum
wel door te laten gaan. Mede omdat we van de gemeente een bijdrage hiervoor hebben
gekregen die hiervoor dient te worden aangewend.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Voor akkoord

Corrie Haselager-Luijer
voorzitter

Gerdi van Bijleveld-Tijsseling
secretaris
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