
Notulen Algemene Ledenvergadering
10 oktober 2019

Locatie: tenniskantine
Aanwezig: bestuursleden en 22 leden

De ALV werd vooraf gegaan door Jaarvergadering van de afdeling Tennis.

1. Opening + Ingekomen stukken + Mededelingen
    Opening:
    Wilma opent de Vergadering om 20:45 uur. Zij heet de aanwezigen van harte welkom en is blij
    met de goede opkomst.

    Er wordt stilgestaan bij het overlijden van ons Lid van Verdienste Teun van Delden met een
    minuut stilte.

    Ingekomen stukken:
    Er zijn geen ingekomen stukken om te behandelen.

    Mededelingen:
    – Als inzamelaar van oud papier en oud ijzer in Welsum kunnen S.V. Welsum en Harmonie volstaan
    met 5 x per jaar inzamelen. Welsum wordt door de gemeente Olst-Wijhe aangemerkt als buitengebied
    en daar geldt een minimale inzamelfrequentie van 10 x per jaar niet. Wel wordt extra service
    aangeboden aan bewoners die niet de beschikking over voldoende ruimte hebben om oud papier op te
    slaan. Bij hen kan vaker oud papier aan huis worden opgehaald.
    – Voor Inshape is de animo groot en bestendig genoeg om dit voort te zetten als afdeling van S.V.
    Welsum.

    Uitloting obligatielening afdeling Tennis (Bewijzen van Deelname 1998)
    23, 24, 81, 84, 92, 93, 100, 109, 119, 153, 155, 174 en 191

2. Vaststelling notulen ALV 2017/2018*, jaarverslagen afdelingen seizoen 2018/2019* en 
    vooruitblik seizoen 2019/2020.
    De notulen en de jaarverslagen werden ongewijzigd vastgesteld.
    

3. Bespreking van financiële zaken.
    Zie het jaarverslag van de penningmeester.
    
    Wilma geeft uitleg over de schoonmaakkosten dorpshuis en dan met name de natte ruimtes van het   
    dorpshuis. Voorheen werden de ruimtes schoongemaakt door vrijwilligers, maar door een terugloop in
    het aantal vrijwilligers achtte het stichtingsbestuur het noodzakelijk hier een bedrijf voor in te huren. 
    Vervolgens werd een verdeelsleutel van de kosten gemaakt en aangezien S.V. Welsum de grootste
    gebruiker is, komt het grootste deel van de kosten voor rekening van S.V. Welsum.



    Kascommissie:
    De kascommissie bestond dit jaar uit Herman ter Beek en Aart Bredenoord. 
    De penningmeester heeft de zaken prima op orde en op voorspraak van de commissie verleent de
    Vergadering haar decharge.
    Voor volgend jaar zal Mirjam Beekman Herman bijstaan. 

    Contributies:
    Gezien de ruime reserves is tijdens de vorige ALV besloten om de contributies ongewijzigd te laten, nu
    stelt het bestuur voor de contributies heel licht te verhogen. Een overzicht:
    

Afdeling: Per 01-01-2019 Per 01-01-2020
Gezinshoofd 348 355
Omnilid 230 235
MBvO 128 130
Tennis <18 56 58
Tennis >21 128 130
Tennis zomerlid 65 67,50
Tennis winterlid 60 62,50
Voetbal <18 81 82
Voetbal >18 103 104
Volleybal <18 65 66
Volleybal >18 102 104
Zaalvoetbal 56 57

   
   Het voorstel van het bestuur wordt door de Vergadering aangenomen.
    

 4. Bestuursverkiezing / samenstelling
     De aftredende en herkiesbare bestuursleden Corrie Bos, Paul Tiesselink en Herbert Bonhof werden
     allen herkozen voor een periode van 3 jaar.
     Voorlopig zijn de vacatures bezet, maar de komende jaren zullen de dagelijks bestuursleden uittreden.
     Het is algemeen bekend dat de opvolgers niet staan te dringen en daarom doet Wilma een oproep aan
     de leden om zich te bezinnen of men niet voor een periode een functie in het (dagelijks) bestuur zou 
     kunnen vervullen. Of anders andere leden voor te dragen die eventueel geschikt zouden kunnen zijn.
     Dit is geen probleem voor alleen S.V. Welsum, maar dit speelt bij veel verenigingen. Een oplossing
     kan zijn om de structuur te wijzigen waarbij de taken over meer mensen worden verdeeld en het
     bestuur een coördinerende rol speelt.
     Wilma bedankt allen die op welke wijze dan ook hun steentje bijdragen.

 5. Vaststellen wijzigingen op het Huishoudelijk Reglement/Privacybeleid
     – Het HR wordt zodanig aangepast dat, in geval van toepassing, de rouwadvertentie in De Stentor
     wordt vervangen door een rouwadvertentie in een in kleinere oplage te verschijnen regionaal  
     weekblad alsmede een handgeschreven kaart voor de familie.     
     De wijzigingen gaan per direct in.

     Het privacybeleid blijft ongewijzigd. 

6. Huldiging van jubilarissen
    25 jaar lid: – Arianne Bonhof. Deel uitgemaakt van verschillende commissies.
                      – Gertie van de Beek. Op vele fronten actief, zowel fysiek in o.a. de uitbreiding van de
                         kantine, maar ook in verschillende commissies.
                      – Jan Willem van Zetten. Net geen 25 jaar als volleyballer actief, nu als lid van inshape.



                      
    50 jaar lid: – Henk Bijsterbosch. Nu nog actief op de tennisbaan, maar eerder ook als voetballer en 
                          volleyballer. Mocht er een scheidsrechter nodig zijn of een extra man om oud papier op
                          te halen, dan kan er nog steeds een beroep op Henk worden gedaan. 

    Voor allen natuurlijk een mooie bos bloemen en bijbehorend presentje.

    
7. Rondvraag en sluiting
    – Johan roept de tennissers op om bij binnenkomst in de kantine vanaf de baan eerst de schoenen goed
    af te kloppen/vegen, omdat er anders onnodig veel zand mee de kantine in wordt genomen.

    Sluiting:
    De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng. Verder worden alle vrij-
    willigers die zich op welke manier dan ook inzetten voor S.V. Welsum bedankt. Zij sluit de 
    Vergadering om 21:25 uur.

    Vastgesteld per:…………………………………., te Welsum

    Henry van der Horst,                                                                        Wilma Evink,
    secretaris                                                                                           voorzitter


